
DWUTYGODNIK * ROK XXVII * 27 czerwca 2014 * NR 12 (434) *ISSN 0867-3225* BEZPŁATNY

Fo
to

. Ł
G

   

już niebawem www.korniczanin.info

V I I I  O g ó l n o p o l s k i  P r z e g l ą d 
H e j n a ł ó w  i  I n t r a d  M a r y j n yc h 

–  Kó r n i k  2 0 1 4  s t r.  1 4

W tym numerze : 
- Wykaz propozycji do Budżetu Obywatelskiego - str. 5
- Informacje dla osób niepełnosprawnych - str. 6
- Festyny - sprawozdania
- Ślubu udzielił im święty Ojciec Święty - str. 17



27 czerwca 2014 r. 3

Z 
R

AT
U

SZ
APROSTO Z  RATUSZA

91.
rocznica
u r o d z i n
W i s ł a w y  S z y m b o r s k i e j 
-29 czerwca 2014-
Zawody wędkarskie “o kota Wisławy”
7:00-12:00 -Prowent- PZW Koło nr 19

15:00 - Wystawa w Izbie Szymborskich
16:00 - wykład  “Szymborska na rybach” 
- Kazimierz Krawiarz - Ratusz w Bninie

17:00-18:00 spacer Bnin-Podzamcze
promenadą im. W. Szymborskiej

Koncert Jacka Telusa
18:00 Podzamcze

GościE Z SANdomiERZA

W dniach 5-7 czerwca 2013 r. do Środy 
Wielkopolskiej przyjechała 19 osobowa 
grupa przedsiębiorców z terenu Lokalnej 
Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej. Był 
to efekt wymiany partnerskiej pomiędzy 
LGD Lider Zielonej Wielkopolski i LGD 
Ziemi Sandomierskiej w ramach projektu 
współpracy „Aktywność i integracja na 5- 
turystyka, gospodarka, kultura, młodzież, 
samorząd”. Wizyta studyjna rozpoczęła się 
spotkaniem z p. Jerzym Lechnerowskim,  
Burmistrzem Gminy Kórnik, które odbyło się 
w Urzędzie Miejskim w Kórniku. Uczestnicy 
wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia jednej 
z kórnickich firm- TFP produkującej tektury 
faliste i opakowania. Następnie grupa udała 
się do Środy Wielkopolskiej, a kolejnego 
dnia do Dominowa. 

PodSUmowANiE w SP. JARociN

10 czerwca odbyło się zgromadzenie 
wspólników spółki ZGO Jarocin, podczas 
którego udzielono absolutorium zarządowi. 
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 
rok obrachunkowy 2013. Bilans spółki na 
31 grudnia 2013 roku zamknął się sumą 
30.797.511,74 zł. Zysk netto wyniósł 
1.203.181,09 zł i został przeznaczony na 
kapitał zapasowy spółki

KoNSUlTAcJE Z woJEwodą

 13 czerwca Wojewoda Wielkopolski 
piotr Florek zorganizował spotkanie kon-
sultacyjne z przedstawicielami regionalnej 
administracji.  W spotkaniu tym udział 
wziął wiceburmistrz Antoni Kalisz. Oma-
wiano między innymi sprawy związane z 
opiniowaniem uchwał rad gmin w zakresie 
planowania przestrzennego, koordynację 
służb i działań wobec zagrożenia powodzio-
wego, finansowanie zadań zleconych przez 
administracje rządową, Narodowy Program 
Przebudowy Dróg Lokalnych, nadzór bu-
dowlany, przygotowanie szkół do przyjęcia 
6-latków, stan finansów samorządów w 
kontekście możliwości wykorzystania środ-
ków unijnych w perspektywie finansowej w 
latach 2014-20

ZAwodY oBRoNY cYwilNEJ

W dniu 14 czerwca br. na terenie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kórniku 
odbyły się Powiatowe Zawody Spraw-
nościowe Formacji Obrony Cywilnej o 
Puchar Starosty Poznańskiego. Celem 
zawodów, w których brały udział drużyny 
ratownictwa ogólnego reprezentujące 
gminy Powiatu Poznańskiego, było 
sprawdzenie wyszkolenia i przygoto-
wania organizacyjnego formacji obrony 
cywilnej do prowadzenia akcji ratun-

kowych w warunkach szczególnych 
oraz popularyzacja humanitarnych idei 
obrony cywilnej wśród społeczeństwa.

W tegorocznych zawodach, pomimo 
niekorzystnych warunków pogodowych, 
udział wzięło 14 drużyn z gmin Powiatu 
Poznańskiego.

Po uroczystym przemarszu drużyn 
wokół stadionu przy akompaniamen-
cie Harcerskiej Orkiestry Dętej pod 
kierownictwem Jacka Kozłowskiego, 
radny Powiatu Poznańskiego  Seweryn 
Waligóra oraz Burmistrz Gminy Kórnik 
Jerzy Lechnerowski dokonali otwarcia 
zawodów.  

Następnie drużyny, w wylosowanej 
kolejności, stawały na torze przeszkód, 
który obejmował następujące konku-
rencje:
- dowodzenie działaniami drużyny pod-
czas akcji ratowniczej,
- posługiwanie się sprzętem gaśniczym,
- udzielanie pierwszej pomocy w nagłych 
wypadkach,
- transport rannego,
- posługiwanie się  pneumatycznym 
sprzętem strzeleckim,
- posługiwanie się podstawowym sprzę-
tem pływającym,
- pokonanie terenu w warunkach ogra-
niczonej widoczności.

Ostatecznie, po ponad 3-godzinnych, 
pełnych emocji i zażartej rywalizacji 
zawodach komisja sędziowska wyłoniła 
zwycięzcę, którym w tym roku została 
drużyna z Buku, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Czerwonaka, trzecie miejsce 
przypadło reprezentacji z Murowanej 
Gośliny, czwarte miejsce wywalczyła 
drużyna z Dopiewa, a piąte miejsce 
przypadło drużynie z Kórnika.

SPoTKANiE Z SoŁTYSAmi

16 czerwca w ratuszu w Bninie od-
było się spotkanie z sołtysami, podczas 
którego dyskutowano na temat utrzyma-
nia dróg, inwestycji, funduszu sołeckie-
go oraz budżetu obywatelskiego.

W spotkaniu uczestniczył także p.o. 
komendanta SM w Kórniku Tomasz 
Haremza, który przedstawił się sołtysom 

i omówił proponowane zmiany  w funk-
cjonowaniu Straży Miejskiej. 

oBliGAcJE 

 17 czerwca w Urzędzie Miejskim w Kórniku 
burmistrz Jerzy Lechnerowski oraz skarbnik 
Katarzyna Szamałek podpisali umowę z PKO 
SA. na emisję obligacji na kwotę 3 milionów zł. 

NowY PRZEBiEG KolEKToRA?

Także 17 czerwca burmistrz Jerzy Lech-
nerowski oraz pracownicy Wydziału Inwestycji 
spotkali się z wiceprezesem sp. Aquanet 
Włodzimierzem Dudlikiem. Dyskutowano na 
temat możliwości budowy nowego rurociągu 
tłocznego ze zlewni w Kórniku do oczyszczalni 
ścieków w Borówcu. ale po nowym przebiegu i 
bez naruszania prywatnych gruntów. 

wodKom ZE STRATą

24 czerwca odbyło się zgromadzenie 
zwyczajne spółki WODKOM. Udzielono ab-
solutorium zarządowi i członkom rady nadzor-
czej. Spółka w 2013 roku zanotowała stratę w 
wysokości 33 792,78 zł, która zostanie pokryta 
z kapitału zapasowego spółki. W tym samym 
dniu Zgromadzenie Wspólników powołało nową 
radę nadzorczą spółki, w której skład weszły: 
Anna Matuszewska, Katarzyna Szamałek, 
Maria Przymus i Magdalena Kupiecka. Rada 
Nadzorcza podczas swojego posiedzenia po-
wołała na stanowisko prezesa, na kolejną 3-let-
nią kadencję pana Włodzimierza Matuszaka.

 

PodSUmowANiE  SPoRTU SZKolNEGo

 Także 24 czerwca podsumowano sezon 
sportowych zmagań w szkołach. W bnińskim 
ratuszu odbyło się spotkanie przedstawicieli sa-
morządu z nauczycielami WFu, które prowadzi-
ła Anna Rauk - koordynator sportu szkolnego. 

W rywalizacji szkół podstawowych wygrała 
SP nr. 1 przed SP w Radzewie i SP w Szczo-
drzykowie. Rywalizację gimnazjów wygrało 
Gimnazjum w Kórniku.

Opr. ŁG i MMB

WyWiad z Białą damą
Białą Damą 

2014 wybrano Olgę 
Paprocką. Oto wy-
wiad z „miłościwie 
nam panującą”, 
która swe rządy w 
naszej gminie ob-
jęła podczas XXI 
Kórnickich Spotkań 
z Białą Damą. 

Kim jesteś? 
Trudne pytanie 

na początek, ale 
pozostanę w kon-
wencji lokalnych 
wydarzeń. Zatem 
jak na Białą Damę 
przystało, jestem 
mieszkanką Kórni-
ka i praktycznie, nie 
licząc krótkich przerw związanych z wyjazdami na przykład 
na studia, to mieszkam tu od zawsze i na razie nie zanosi 
się na większą przeprowadzkę. 

Gdzie się uczyłaś? 
Mimo, że nie wybrałam studiów na AWF to był to głównie 

czas biegania na odcinku al. Niepodległości w Poznaniu. 
Ściślej - od Uniwersytetu Ekonomicznego do Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza. W sumie 3 kierunki, dwa z nich posta-
nowiłam ukończyć, a trzeci – język rosyjski pozostawiam 
nieformalnemu rozwojowi.

co  robisz obecnie?
Bardzo lubię aktywnie spędzać czas. Parę tygodni temu 

zdałam egzamin na instruktora fitness w specjalizacji joga. 
Możliwe, że uda nam się zorganizować jogę z Białą Damą.

Jakie masz zainteresowania?
Moje zainteresowania coraz częściej związane są z 

takimi aktywnościami jak joga, rolki, podróże. Kiedyś była też 
fotografia, ale mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócę. Dużo 
energii poświęcam też organizowaniu różnych „eventów”, np. 
wycieczek turystycznych, koncertów dla  zespołu jazzowego, 
i tak się już toczy...

Jakie plany?
W mojej teraźniejszości dzieje się bardzo dużo, dlatego 

nie wybiegam daleko z planami.
co skłoniło cię by zostać Białą damą 2014?
W liceum mój profesor od języka polskiego od początku 

nazywał mnie Białą Damą z Kórnika i pół żartem pół serio 
przyznam, że do tego przywykłam. Ostatecznie myślę, że 
to dobry moment, aby spróbować pełnić przypisane Białej 
Damie funkcje.

Z czym najbardziej kojarzy ci się postać Teofili Szoł-
drskiej Potulickiej?

Postać Tofili Szołdrskiej Potulickiej kojarzy mi się z silną i 
pracowitą kobietą. Dodatkowo w jej biografii można znaleźć 
wiele ciekawych informacji świadczących o przedsiębiorczo-
ści  i pomysłowości. Jest to z pewnością inspirujące.

masz jakieś oczekiwania, ambicje związane z hono-
rową funkcją jaką pełnisz?

Mam nadzieję, że dzięki tej funkcji poznam wielu ludzi 
zaangażowanych w działalność na rzecz swoich lokalnych 
społeczności i przestrzeni.

Jakie są Twoje pierwsze wrażania? Jak mieszkańcy 
reagują na współczesną Białą damę, jak się do niej 
odnoszą?

Tak jak powiedziałam drugiego dnia na scenie – jestem 
pozytywnie nastawiona do ludzi i wiem, że inni potrafią to 
odwzajemnić. 

dziękuję za rozmowę i życzę ciekawych i sympatycz-
nych doświadczeń w nadchodzącym roku. 

Rozmawiał ŁG
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Burmistrz Gminy Kórnik informuje, iż 
w dniu 27 maja 2014 r. Rada ministrów 
podjęła uchwałę  w sprawie ustanowie-
nia rządowego programu wspierającego 
rodziny wielodzietne.

Rządowy program tzw.„Karta Dużej Ro-
dziny” wszedł w życie w dniu 16 czerwca 2014 
roku. W ramach programu rodziny wielodzietne 
tj, mające trójkę i więcej dzieci mogą korzystać z 
ulg i świadczeń w instytucjach ogólnokrajowych, 
które przystąpią do programu i są prowadzone 
przy udziale instytucji rządowych.

Wykaz podmiotów, które będą honorowały 
w/w Kartę będzie można znaleźć na stronie inter-
netowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

wnioski o wydanie Karty można składać 

w Biurze obsługi mieszkańca w Urzędzie 
miejskim w Kórniku, Plac Niepodległości 1.

Ponadto informuję, iż Gmina Kórnik również 
podjęła uchwałę dotyczącą wsparcia rodzin wie-
lodzietnych. Rada Miejska w Kórniku Uchwałą 
Nr XLV/516/2014 z dnia 26 marca 2014r. 
zatwierdziła Program „Kórnicka Rodzina Trzy 
Plus”, który będzie działał niezależnie od rzą-
dowego programu i  skierowany został również 
do rodzin wielodzietnych z terenu gminy Kórnik. 
Tak więc na terenie Gminy Kórnik będą działały 
niezależnie od siebie dwie kart skierowane do 
wielodzietnych mieszkańców gminy.

Kórnicki program wchodzi w życie z dniem 
1 września 2014 roku.

Burmistrz Gminy Kórnik

12 czerwca br. podczas Kongresu Regio-
nów, odbywającego się w Świdnicy, miesięcznik 
„Forbes”  wyłonił miasta najbardziej atrakcyjne 
dla biznesu. W corocznym zestawieniu „For-
besa” znalazły się miasta i gminy, które w 2013 
roku osiągnęły najwyższy przyrost netto firm na 
1000 mieszkańców. Raport, który posłużył do 
opracowania rankingu, przygotował Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Pod uwagę wzięto wszystkie miasta w 
Polsce. Podzielono je na cztery kategorie, w 
zależności od liczby mieszkańców: powyżej 
300 tys. mieszkańców, od 150 tys. do 300 tys. 
mieszkańców, od 50 tys. do 150 tys. mieszkań-
ców i poniżej 50 tys. mieszkańców. 

Wśród najmniejszych miast, poniżej 50 tys. 
mieszkańców, Kórnik został sklasyfikowany 
na 17 miejscu. Wyróżnienie dla gminy Kórnik 
odebrali pracownicy Wydziału Promocji Gminy, 
Kultury i Sportu: Magdalena Matelska-Bogaj-
czyk i Robert Jankowski.

Magdalena Matelska-Bogajczyk
Wydział Promocji Gminy

Gmina KórniK na 17 miejscu W ranKinGu 
miast atraKcyjnych dla Biznesu

Wyróżnienie 
dla Gminy 

KórniK
Centrum Edukacji Europejskiej oraz 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
przyznało Gminie Kórnik tytuł „ Samorząd 
Przyjazny Szkole Rozwijającej Uczenie 
Się Uczniów”.

Jak czytamy w uzasadnieniu, jest 
to dowód uznania za zaangażowanie 
w rozwój oświaty i aktywne wspieranie 
szkół na swoim terenie.

ŁG

KomUNiKAT

Wsparcie dla rodzin Wielodzietnych

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów po-
twierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument 
potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – 
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Szczegóły www.kornik.pl  - Strefa Nauki

Nazwa zadania miejscowość Zgłaszający koszt             
szacunkowy

Oświetlenie drogi (od sołectwa do os. 
Międzylesia) Czołowo Krzysztof Stolc 70.000,00

Siłownia pod chmurką na Prowencie oraz 
stoliki do szachów Kórnik – ul. Prowent, Promenada Marek 

Broniewski 106.000,00

Projekty budowy kanalizacji sanitarnej

Robakowo, ulice: Szkolna (na odcinku od ul. Dworco-
wej do torów), Leśnej, Gajowa, Szeroka (na odcinku 
od ul. Leśnej do Kolejowej), Malinowej, Aroniowej, 

Agrestowej i Kolejowej

Andrzej Surdyk 200.000,00

Radzewska Kraina sportu Radzewo ul. Dworzyskowa Karol Niemier 100.000,00

Budowa drogi w Kamionkach Miejsce: Ul. Krzemienna (pomiędzy ul. Szafirową i Kamienną) Krzysztof
 Kukliński 200.00,00

Budowa ogólnodostępnych , bezpłatnych 
kortów tenisowych Mościenica dz. 144/9 Emilia Winert 200.000,00

Boisko do streetballa Szczytniki, plac zabaw ul. Wspólna Łukasz Kwas 46.000,00

Budowa oświetlenia na ulicach: Cicha 
– Słoneczna – Pogodna – Poprzeczna – 

Boczna w Szczytnikach 

ulica Cicha – Słoneczna – Pogodna – Poprzeczna – 
Boczna w Szczytnikach Paweł Nowicki 140.000,00

Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w 
Szczytnikach Szczytniki ul. Wspólna dz. 103 Kazimierz Głuch 200.000,00

Budowa piłkochwytów przy boisku w 
Runowie

Runowo, teren przy boisku wiejskim – działka nr 17/2 
(od krawędzi południowo- wschodniej i południowo-

-zachodniej ww. działki)
Bartosz Górka 70.000,00

Doprowadzenie mediów do działki sołec-
kiej we wsi skrzynki Skrzynki ul. Poznańska  teren sołecki Beata Bruczyńska 66.000,00

Siłownia plenerowa Kórnik, ul. Zamkowa od strony Dunaju Agnieszka Siejak 100.000,00

Postać Białej Damy na rynku w Kórniku Rynek w Kórniku – Plac Niepodległości Maria Pawłowicz 140.000,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego ze 
sztucznej nawierzchni Czmoń ul. Topolowa (dz. 297 i dz. 295/7) Jerzy Rozmiarek 200.000,00

Siłownia pod chmurką 

z placem zabaw dla dzieci  

Lokalizacja siłowni mogła by być w Kórniku przy ul. Lipowej 9 nr 
działki 515/1 - jest to teren rekreacyjno-wypoczynowy, zago-

spodarowany na boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci, lub ul. 
Droga Kalejska nr działki 574/2 jest to teren nie zagospodarowany. 

Właścicielami tych dwóch terenów jest Gmina Kórnik. 

Tomasz Bąkowski 140.000,00

Kraina zabaw dla dzieci nad jeziorem Kórnickim Kornik plac nad jeziorem przy ul. Harcerskiej Krzysztof Rolnik 200.000,00

Miejsce sportu i rekreacji Radzewo plac przy boisku sportowym Julia Bartkowiak 110.000,00

Jasno w Dachowej

Dachowa ulice: Cisowa dz. 205/6 i 205/24, Chabrowa 
– dz. 209/1, Cyprysowa – dz. nr 206/15, Brzozowa dz. 
nr 206/16 i 205/15 oraz Alpejska dz. 204/4, Dachowa 

– ul. Cisowa – dz. nr 205/6 i 205/24

Grzegorz Firlej 150.000,00

Utworzenie ścieżki rekreacyjno – przy-
rodniczej „Szlak Polskich Drzew”

Dziećmierowo – ul. Polna: działka nr 119, oraz działka nr 
190. Runowo – działka nr 37 na odcinku przylegającym od 
strony południowej do działek nr 40 i 39 – obręb Runowo.

Emilia                  
Wąsikiewicz - Firlej 20.290,00

Rozbudowa terenu rekreacyjno – sporto-
wego w Kamionkach

Kamionki ul. Mieczewska, boisko wiejskie dz. 
422,423/1,424 

Małgorzata    
Walkowiak 200.000,00

Budowa pieca chlebowego Mościenica dz. 144/9 Jakub Szarzyński 16.000,00

Budowa bieżni asfaltowej przeznaczonej 
do jazdy na rolkach, wrotkach i deskorol-

kach tzw. Roll – Areny.

Kamionki przy ul. Mieczewskiej (dz. 422), na obiwedni 
płyty boiska trawiastego, zgodnie z mapką poglądową 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.
Piotr Domański 200.000,00

od 30 czerWca 
Głosujemy 

NA BoGK 2015
22 propozycje zakwalifikowano do konsulta-

cji społecznych Budżet Obywatelski Gminy Kór-
nik 2015. Poniżej prezentujemy je w kolejności 
wg. terminu zgłoszenia. Przypomnijmy, że do 
wydania jest 700 tys. zł. Już po zamknięciu tego 
numeru odbędzie się spotkanie ze zgłaszają-

cymi, na którym rozlosowane zostaną numery 
propozycji na kartach do głosowania. 

Ponieważ ze względu na ilość zgłoszeń 
odbędzie się jedna tura głosowania, a pojawiły 
się propozycje przeprowadzenia głosowania do 
30 września, na lipcowej sesji Rady Miejskiej 
zapadnie decyzja do kiedy możliwe będzie 
głosowanie. Pewne jest jednak, że głosowanie 
rozpocznie się 30 czerwca. 

Wykaz wszystkich zgłoszonych projektów 
wraz z opisami (także tych, które odpadły ze 
względu na przekroczone koszty lub z innych 

powodów) znajdziecie Państwo na stronie 
www.kornik.pl/bogk. Tam także umieszczony 
będzie moduł do głosowania przez Internet oraz 
wzór karty do głosowania, którą będzie można 
wydrukować. Karty dostępne będą także w  
Urzędzie Miejskim, w Biurze Rady Miejskiej i 
w „Oazie”, a także u sołtysów. 

Głosujemy na jedno zadanie!
Dla głosujących przewidziane nagrody, 

które rozlosowane będą podczas ogłaszania 
wyników konsultacji.

Opr. ŁG
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AProgram „Aktywny Samorząd” reali-

zowany jest przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Poznaniu (siedziba 
przy  ul. Słowackiego 8) w ramach dwóch 
modułów:

moduł i - likwidacja barier utrudniających ak-
tywizację społeczną i zawodową (wnioski można 
składać w trybie ciągłym do 31 sierpnia br.)

moduł ii – pomoc w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyższym (wnioski o 
dofinansowanie kosztów nauki na poziomie 
wyższym na drugie półrocze można składać 
od 01 września do 30 września)

Można otrzymać dofinansowania do 
m.in. pobytu dziecka w przedszkolu rodzica 
z niepełnosprawnością, uzyskania prawa 

jazdy kat. B, zakupu oprzyrządowania do 
samochodu, wózków inwalidzkich o napę-
dzie elektrycznym, sprzętów elektronicz-
nych (w tym również brajlowskich), protez 
kończyn i nauki na poziomie wyższym. 

Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać 
pomoc w ramach realizowanych kilku zadań 
w w/w modułach:

Obszar Zadanie Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej Wkład własny 
wnioskodawcy

moduł i likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

obszar A

likwidcja barier        
transportwych

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i 
montażu oprzyrządowania do 
posiadanego samochodu,

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub 
orzeczenie o niepełnosprawności, 

2. wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3. dysfunkcja narządu ruchu,

15% ceny brutto 
zakupu/usługi

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B,

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. wiek aktywności zawodowej,

3. dysfunkcja narządu ruchu,

25% ceny brutto 
zakupu/usługi

obszar B – 

likwidacja barier 
w dostępie do 
uczestnictwa w 
społeczeństwie 
informacyjnym

Zadanie 1 - pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz 
oprogramowania

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o nie-
pełnosprawności,

2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

co najmniej 10% 
ceny brutto zaku-
pu /usługi,

Zadanie 2 - dofinansowanie 
szkoleń w zakresie obsługi 
nabytego w ramach programu 
sprzętu elektronicznego i 
oprogramowania.

c – likwidacja 
barier w poru-
szaniu się

Zadanie 1 - pomoc w zakupie 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o nie-
pełnosprawności,

2. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za 
pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Co najmniej 10% 
ceny brutto zaku-
pu /usługi

Zadanie 2 - pomoc w utrzy-
maniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkie-
go o napędzie elektrycznym

1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o nie-
pełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie 
protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne, tj. 
protezy co najmniej na III 
poziomie jakości

1. stopień niepełnosprawności,
2.  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

3. potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu 
chorobowego,

4. potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania 
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w progra-
mie.

Co najmniej 10% 
ceny brutto zaku-
pu /usługi,Zadanie 4 – pomoc w 

utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanej protezy 
kończyny (co najmniej na III 
poziomie jakości)

obszar d – pomoc w utrzymaniu aktywności 
zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby 
zależnej (opłata za pobyt dziecka osoby niepełno-
sprawnej w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt 
zapewnienia opieki nad dzieckiem).

1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. aktywność zawodowa,
3. pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

Co najmniej 
15% ceny brutto 
usługi,

moduł ii – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

2. nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub 
przewód doktorski otwarty  poza studiami doktoranckimi.

„aKtyWny samorząd” - proGram sKieroWany do osóB niepełnospraWnych

W ramach Modułu II osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
W bieżącym roku obowiązują następujące zasady dofinansowania kosztów nauki na poziomie wyższym: 
Kwota dofinansowania kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku: dodatku na pokrycie kosztów kształcenia 

– nie mniej niż 1.000 zł, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł, opłaty za naukę (czesne) – rów-
nowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie 
od daty poniesienia kosztów. W przypadku, gdy Wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie 

wyższym (kierunków studiów) - kwota dofinan-
sowania opłaty za naukę (czesne) może być 
zwiększona o równowartość połowy kosztów 
czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach 
nauki. Dodatek na pokrycie kosztów kształce-
nia może być zwiększony – co najmniej o 200 
zł, w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi 
koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem 
zamieszkania. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej pcpr.powiat.poznan.pl oraz w 
biurze Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 
w Kórniku, u którego można pobrać wnioski i 
uzyskać pomoc w ich wypełnieniu.

Biuro Rzecznika jest czynne we wtorki i piąt-
ki od godz. 11.45 do 15.45 w Ośrodku Zdrowia 
w Kórniku w pok. 304 na II piętrze. Możliwy 
kontakt telefoniczny 515 229 671 i mailowy 
rzecznik.on@kornik.pl

Informacje na podstawie danych z PCPR 
zebrała 

Anita Wachowiak

WieŚci
 z BiBlioteKi

GimNAZJAliści Z RoBAKowA
Uczniowie klas pierwszych z gimna-

zjum z Robakowa odwiedzili bibliotekę w 
dniach 28 i 30 maja. Młodzież zapoznała 
się z poszczególnymi działami w bibliote-
ce i poznała bogaty dział Regionalny, w 
którym archiwizujemy wszystkie wydania 
Kórniczanina. Uczniowie dowiedzieli się 
również jaka jest różnica między encyklo-
pedią słownikiem a leksykonem i w jakim 
porządku poukładane są biblioteczne zbio-
ry. Zobaczyli także jakie formalności należy 
spełnić, aby zapisać się do biblioteki i jak 
działa komputerowy system wypożyczania 
książek. 

Dziękujemy uczniom za odwiedziny a 
Pani Magdzie Murdza za przemiły kontakt 
i współpracę z naszą biblioteką.

„KwiATowA mGiEŁKA” - PASJoTEKA
Wakacje tuż, tuż, w związku z tym 

przeprowadziliśmy ostatnie w sezonie 
2013/2014 warsztaty „Pasjoteki”. Odbyły 
się w dniu 2 czerwca a tematem zajęć 
była „Kwiatowa mgiełka”. Są to kwiaty 
wykonane z organtyny, cienkiej poliestro-
wej tkaniny. Tkanina łatwo przypala się 
i topi pod wpływem ognia. Na zajęciach 
każda z „sekcji” wykonywała poszczegól-
ne elementy kwiatków. Wycięte z tkaniny 
brzegi kółek o różnej wielkości, były nad-
palane nad świeczką. Kilkadziesiąt kółek 
układałyśmy jedno na drugim w różnych 
„wariacjach” kolorystycznych. Całość zszy-
wana była środkiem i po doszyciu agrafki 
broszka była już gotowa. Kwiatki sprawiły 
nam wszystkim wiele radości i rozbudziły 
pomysłowość.

Wszystkich zainteresowanych zaję-
ciami w sezonie 2014/2015 zapraszamy 
do śledzenia informacji na naszej stronie. 
Zaczynamy już pod koniec września.

iNwENTURA w BiBlioTEcE
Szanowni Państwo!
W związku z ustawowym obowiązkiem 

przeprowadzenia skontrum* księgozbioru 
bibliotecznego nastąpi czasowe zamknięcie 
Biblioteki Publicznej   w Kórniku i Filii w Bninie, 
według następującego harmonogramu:

Biblioteka w Kórniku będzie nieczynna
w dniach od 30 czerwca do 11 lipca

Przepraszamy za utrudnienia!
*kontrola zbiorów bibliotecznych, przepro-

wadzana w oparciu o istniejący inwentarz. 
Dzięki temu możliwe jest ustalenie stanu 
faktycznego zbiorów i ujawnienie braków (po-
równuje się zapis w inwentarzu z księgozbiorem 
na półkach).

wakacje
Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza 

dzieci w wieku szkolnym na wakacje od 15 lipca 
do 21 sierpnia, w godzinach od 11:00 do 12:30.

Wszelkie informacje znajdziecie Państwo 
na stronie www.biblioteka.kornik.pl

zajęcia dla dzieci                                                                     
w wieku szkolnym

 od 15 lipca do 21 sierpnia 2014 roku

WAKACJE W BIBLIOTECE

Biblioteka Publiczna w Kórniku zaprasza na:                                                                                                                                                                                                              

w każdy WTOREK I CZWARTEK

godzina 11:00 do 12:30

na

"Na łące, w lesie, w parku i w ogrodzie                                                
oraz wyliczanki, śpiewanki, rymowanki                                                 

na co dzień"

WSTĘP  WOLNY
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Burmistrz Gminy Kórnik podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ofertowy 
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej będącej  własnością Gminy Kórnik

część działki nr 13 o powierzchni 0,8642 ha, 
numer księgi wieczystej Kw 24862

położonej w miejscowości RAdZEwo, 
klasy użytków: RiVa – 0,8642 ha z przeznaczeniem na cele rolne

za cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego 5,0 q pszenicy rocznie

- W/w nieruchomości nie są  przedmiotem żadnych zobowiązań i obciążeń.   
- Czas trwania dzierżawy ustalony zostanie w umowie na okres do 3 lat.
- Formularz ofertowy można odebrać do dnia 28 lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim 
w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 203 w godz. 900 do 1400.
- Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Kórniku (Biuro Obsługi Mieszkańca, 
Sekretariat) w terminie do dnia 12 sierpnia 2014 r. do godziny 945 z dopiskiem na 
zabezpieczonej kopercie: „OFERTA  NA  DZIERŻAWĘ, NIE OTWIERAĆ PRZED 
GODZ. 1000  12 sierpnia 2014r.”.
- Oferent składa oświadczenie, że zapoznał się z warunkami przetargu i nie wnosi 
zastrzeżeń.
- Oferty złożone przez osoby, które mają jakiekolwiek zaległości finansowe wobec 
Gminy Kórnik będą automatycznie odrzucane.  
- Oferty nie spełniające w/w wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem bądź 
po terminie składania ofert, nie będą rozpatrywane.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2014 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Kórniku.
- Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub odwołania przetargu podając 
przyczynę.
- Informację dotyczące przedmiotu i warunków dzierżawy (projekt umowy dzierżawy) 
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kórniku – Wydział Gospodarki Nieruchomo-
ściami, Pl. Niepodległości 1, pok. 203, tel. (61) 8-170-411.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 27 czerwca 2014 r. 
do dnia  28 lipca 2014 r.

Walory 
turystyczne 

GmiNY KóRNiK
Radni V kadencji w swej uchwale nr 212, 

dotyczącej strategii rozwoju  gminy,  w sporej 
części zajęli się kwestią wykorzystania walorów 
turystycznych, stanowiących niewątpliwie nasz 
naturalny atut .Niestety plany pozostały planami 
i poza ideą promenady nad jez. Kórnickim 
niewiele  zostało z zapowiedzi realizacji pomy-
słów, związanych z wykorzystaniem walorów 
sprzyjających rozwojowi  turystyki.

W dniu 13 czerwca na zaproszenie bur-
mistrza Jerzego Lechnerowskiego i przewod-
niczącego Rady Miejskiej Kórnika Macieja 
Marciniaka, doszło do spotkania ,którego celem 
było zobrazowanie pomysłu na powstanie 
szlaku kajakowego w rynnie jezior zaniemy-
sko-kórnickiej. Po rekonesansowym spływie 
jeziorem Kórnickim i Skrzyneckim Dużym, 
zaproszeni goście omówili problemy, jakie na-
leży rozwiązać,  by ten ciąg jezior był dostępny 
dla turystyki wodnej. Głos w dyskusji zabrali: 
wójt gminy Zaniemyśl p. Krzysztof Urbas, 

organizator corocznych spływów z Kórnika 
do Czapur p. Jakub Zygarłowski, prof. dr Piotr 
Dylewicz z Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu, w imieniu zarządcy akwenami Go-
spodarstwa Rybnego z Miłosławia p. Stanisław 
Janikowski, p.Paweł Piętka –przedsiębiorca, 
pp Dylewiczowie-podróżnicy po szlakach wod-
nych. Z owocnej wymiany poglądów , wyłoniła 
się konieczność przystąpienia do działań zmie-
rzających do bezzwłocznego wykorzystania 
tej atrakcji, jaką stanowi szlak wodny jeziorami 
kórnicko-zaniemyskimi. Gospodarze terenu w 
osobach burmistrza i wójta opowiedzieli się za 
kontynuacją wyników odbytego rekonesansu. 
Przewodniczący Maciej Marciniak reasumując 
dyskusję podkreślił, że nie są potrzebne wielkie 
nakłady finansowe, by szlak wodny powstał. 
Zwrócił uwagę na konieczność skoncentrowa-
nia wysiłków służb gminnych , zarządcy akwe-
nów oraz  innych podmiotów dla udostepnienia 
jezior w takim wymiarze ,który powinien uczynić 
je przyjaznym dla tej formy spędzania czasu.

O powyższym ma zaszczyt poinformować 
animator spotkania

Radny Tomasz Grześkowiak

cZwARTA EdYcJA KoNKURSU

 „pięKnieje 
WielKopolsKa 

WieŚ” 
RoZSTRZYGNięTA

 
Z dużą satysfakcją informuję,że projekt 

sołectwa Mościenica „Budowa boiska do 
siatkówki plażowej” znalazł się na bardzo 
wysokim 8 miejscu i otrzymał dofinanso-
wanie w kwocie 20.166,79 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego. Gratulacje  również dla 
Szczytnik-”Budowa przystani rowerowej” 
(miejsce 51), dofinansowanie 29.982,04 
zł. Ogółem złożono 223 projekty z całej 
wielkopolski, dofinansowano 93 projekty 
na łączną kwotę 2.175.000 zł

 Budowa boiska do siatkówki plażowej, 
to kolejny etap zagospodarowania naszej 
działki przy rondzie w Mościenicy, obok 
istniejącego już placu zabaw „Urwisek”

Sołtys Mościenicy

uWaGa
 złodzieje

W nocy z 20 na 21 czerwca w Czmoniu 
niezidentyfikowani jeszcze sprawcy ukradli z 
jednej z posesji sprzęt mechaniczny i elektro-
niczny (zagęszczarkę Honda GX160, kosiarkę 
Husqvarna s153, opryskiwacz spalinowy Stihl  
Sr430, nawigację TomTom, radio CB i inne). 
Straty szacuje się na około 10 tys. zł.

Złodzieje wywieźli z gospodarstwa skra-
dzione przedmioty przy użyciu skradzionych 
również taczek, przeładowali je najprawdo-
podobniej (tak wskazują ślady opon) na przy-
czepkę doczepioną do samochodu osobowego 
i odjechali. Zawiadomiona następnego dnia 
Policja zebrała ślady pozostawione przez 
sprawców i prowadzi dochodzenie.

Jak się dowiedzieliśmy, była to kolejna w 
ostatnim czasie kradzież na terenie tej miej-
scowości. 

Poszkodowany prosi o wszelkie informacje, 
które pomogą w ujęciu sprawców. Deklaruje, że 
w przypadku ujęcia sprawców, osoba , która 
pomoże w ich wykryciu może liczyć na nagrodę 
pieniężną w wysokości 2 tys. zł. 

Kontakt z poszkodowanym: 
662 272 566

ŁG

podzieKoWania
Serdeczne podziękowania dla 

wszystkich sponsorów, którzy wsparli 
finansowo lub rzeczowo zorganizo-
wany przez Sołectwo dziećmierowo 
festyn z okazji dnia dziecka. 

dziękuje również mieszkańcom, 
którzy pomogli w przygotowaniu wyżej 
wymienionego festynu. 

Sołtys wsi Dziećmierowo

w dniu 28. czerwca o godz. 11:00
w kościele p.w.św.wojciecha w Bninie 

odprawiona będzie  uroczysta msza święta 
w intencji ojczyzny.

organizatorem jest Zarząd miejsko-Gminny PSl  w Kórniku.
Zapraszamy poczty sztandarowe.

Wakacje w bibliotece
Filia biblioteki w Bninie 

zaprasza dzieci 
w wieku od 6-12 lat 

na wakacyjne spotkania pt. 

Tajemnice przyrody
Zajęcia 

edukacyjno-plastyczne 
odbędą się w dniach :

od 30 czerwca do 4 lipca
w godz.:11.00-12.45

Wstęp wolny !

rodzinny Blues W BiBliotece W Bninie
W dniu 28 maja w Bibliotece w Bninie 

odbył się koncert pt. Familijny blues, którego 
tematem przewodnim była rodzina. Już po 
raz kolejny spotkaliśmy się na „ bibliotecznej 
scenie”. Organizatorami spotkania były panie: 
Lidia Peda i Klaudyna Pawłowska, a swój talent 
zaprezentowali początkujący muzycy, którzy 
zagrali na gitarach, keyboardach i akordeonie.

Koncert prowadziła pani Lidia. Tym 
razem mogliśmy wysłuchać m.in. utworów: 
Dla Elizy, Nie płacz Ewka, Bo jesteś ty, Nowa 
rodzę się, Hej sokoły, Indiański blues, Wy-
prawa w nieznane, Pod laskiem zielonym, 

Jamniczek i wiele innych. Wystąpili : Lidia 
Peda, Martyna Piasecka, Wiktoria Nawroc-
ka, Martyna Jurga, Anna i Aleksandra Ogór-
kiewicz, Kinga Ogórkiewicz, Oliwia Zgarda, 
Zuzanna Nikonowicz, Natalia Woźniak, 
Aleksandra Gnyś, Mateusz Fludra, Mateusz 
Kuligowski, Zofia Niemier, Zofia Byczyńska, 
Sandra Potrawiak, Patrycja Rybka. W trakcie 
koncertu nie zabrakło również poetyckiego 
słowa w postaci wierszy o rodzinie i roli po-
kolenia, które zaprezentowała publiczności 
pani Klaudyna. Na zakończenie wszyscy 
artyści wykonali utwór Familijny blues.

W czasie koncertu wykonawcy za-
chęcali licznie zgromadzoną widownię do 
wspólnego śpiewania, a całe spotkanie 
przebiegło w miłej i rodzinnej atmosferze.

W imieniu artystów chciałabym podzię-
kować organizatorom za możliwość wystę-
pu, pani Lidce za pomoc w przygotowaniu 
repertuaru instrumentalnego, a Rodzicom 
występujących dzieci za słodki poczęstunek 
i wsparcie. Mam nadzieję, że wkrótce spo-
tkamy się na kolejnym występie. 

Patrycja Rybka

 dzieŃ dziecKa 
W prusinoWie  

Dnia 01.06.2014 roku Rada Sołecka wsi 
Prusinowo zorganizowała festyn rodzinny z 
okazji „Dnia Dziecka”, który odbył się na boisku 
sportowym. Na festyn przybyło 30 dzieci wraz 
z rodzicami. Dzieci brały udział w konkursach 
za co zostały wręczone im nagrody. Dodatko-
wą atrakcją festynu była przejażdżka bryczką 
oraz malowanie twarzy dzieci. Rada Sołecka 
dziękuje wszystkim osobą, które pomogły w 
organizacji festynu szczególnie dziękujemy 

P. Ewie Jankowskiej, P. Żak – sklep w Pru-
sinowie, P. Anecie Kaczmarek oraz P. Józefowi 
Jankowskiemu za użyczenie koni oraz bryczki.

Sołtys wsi Prusinowo
    Tadeusz Kuźma

dzieŃ dziecKa W czołoWie
W dniu 7.06.2014r. odbył się na boisku w Czołowie „Festyn z okazji 

Dnia Dziecka”. Impreza rozpoczęła się około godziny 15:00.Jako, że 
pogoda była naprawdę tego dnia piękna wszyscy chętnie brali udział w 
różnego rodzaju konkursach prowadzonych przez panią Beatę Toboła. Dla 
dzieci główną atrakcją było malowanie twarzy oraz ogromna dmuchana 
zjeżdżalnia. Około godziny 19:00 wspólnymi siłami rozpaliliśmy ognisko 
i rozpoczęliśmy zajadanie się pysznymi kiełbaskami.

Sołtys i rada Sołecka wsi Czołowo pragną podziękować za wsparcie 
rzeczowe firmą:

• TFP spółka z o.o
• SURÓWKI GRZEŚKOWIAK
• NUTRENA- NOCHOWO
• MULTIAGENCA UBEZPIECZENIOWA UL.POZNAŃSKA 69
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spraWozdanie
z  pracy  zarządu  Ktps 

W  OKReSIe  
od  15 mAJA 2013 R  

do  15  mAJA  2014 RoKU.

KTPS  zostało zarejestrowane 14 maja 
1990 r.  Status Organizacji Pożytku Publiczne-
go, otrzymaliśmy 6 lutego 2006 roku. 

Towarzystwo  liczy  49  członków zwyczaj-
nych oraz 7 członków honorowych.

Zarząd KTPS pracował  w  składzie: 
1. Krystyna Janicka - przewodnicząca 
2. Hanna Straus - zastępca 
3. Eugenia Marciniak-skarbnik,
4. Małgorzata Smolarkiewicz - Maliszewska 
– sekretarz 
5. Ewa  Soczyńska - członek zarządu 
6. Szczepan Antkowiak  - członek zarządu 
7. Roman Czechoski - członek zarządu 

Komisja Rewizyjna KTPS pracowała w 
składzie: 

Adam Lewandowski -  przewodniczący, 
Anna Nowaczyk, Ewa Szybiak i Leszek  Or-
lewicz.

KTPS nie prowadzi działalności gospodar-
czej i nie zatrudnia pracowników. 

Wszyscy członkowie  zarządu i komisji 
rewizyjnej  pracują nieodpłatnie.

Siedziba  mieści się w bnińskim ratuszu, lo-
kal dostępny  jest dla osób niepełnosprawnych.

Podstawowym celem statutowym  KTPS  
jest niezależna pomoc społeczna osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

Realizując  cele podejmuje  działania w za-
kresie: edukacji i opieki wychowawczej, pomocy  
prawnej i psychologicznej, pomocy medycznej 
i rehabilitacji, pomocy  rzeczowej. 

ii.  FiNANSE KTPS ZA oKRES
 od 1 STYcZNiA 2013 

do 31 GRUdNiA 2013 R.
Razem przychód KTPS w roku 2013 wy-

niósł    378.278,21 zł
Składają się na to następujące pozycje: 
Składki członkowskie  580,00 zł 
Dotacje  24.000,00 zł                    
Przychody z dział. statutowej (darowizny)               

320.752,63 zł 
Przychody z dział. statutowe odpłatnej                       

10.350,00 zł
Zbiórka  1 %  dla  OPP  22.474,90 zł 
Odsetki bankowe  120,68 zł
 -----------------------------   
 378.278.21 zł                                                                                                    

Składki członkowskie   wyniosły  580 zł   jest 
to 0,15 %  wpływów ogółem

Składki w wysokości 20 zł rocznie obowią-
zują wszystkich członków; emeryci i renciści 
płacą 50% tej kwoty czyli 10 zł. Członkowie 
honorowi są zwolnieni z płacenia składek.

Dotacje wyniosły 24.000 zł tj. 6,34 % 
wpływów. 

Pieniądze te zgodnie z umową zostały 
przeznaczone na wypoczynek letni dzieci i 
młodzieży oraz na pomoc społeczną dla rodzin 
cierpiących niedostatek.

Darowizny w kwocie  320.752,63 zł. -  co 
stanowi   84,80 %  wpływów. 

Na tę kwotę złożyli się darczyńcy z całej 
Polski i zza granicy  a także  nasi lokalni 
ofiarodawcy, którym w tym miejscu składamy 
serdeczne podziękowania. Są nimi: 
- Fundacja Zakłady Kórnickie, 
- pracownicy Instytutu Dendrologii PAN w 
Kórniku, 
- pracownicy Kórnickiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego „Kombus”, 
- Pani notariusz - Joanna Jaśkowiak , 
- Pani prezes TFP - Lucjana Kuźnicka- Tylenda.
- Państwo Maria i Wojciech Przychodzcy,
oraz inni darczyńcy  wrzucający datki do na-
szych skarbonek.

Przychody z odpłatnej  działalności statuto-
wej wyniosły 10.350 zł. Były to wpłaty na kolonie 
stanowiące 2,74% ogółu wpływów.

Wpłaty   z tyt. 1 %    to kwota  22.474 zł  co 
stanowiło 5,94 %  wpływów 

Te wpłaty są najczęściej adresowane dla 
konkretnych dzieci.

Odsetki bankowe to 120,68 zł tj. 0,03% 
przychodów ogółem.

WYDATKI
W 2013 roku KTPS    ogółem wydatkował 

kwotę  183.450,01 zł, przeznaczając na:
1. kolonie letnie i edukację  46.424,61 zł tj.          
25,31  %  wydatków  
2. pomoc rzeczową 10.955,16 zł  tj. 5,97   %  
3. leczenie i rehabilitację  107.391,77 zł tj.         
58,54 % 
4. „Gwiazdkę” dla dzieci 2.096,86 zł  tj.1,14   %      
5.  realizację zadań statutowych  15.695,74 
zł  tj. 8,56  % 
 6. koszty administracyjne  885,87 zł  tj.  0,48  %        

-----------------------------------------                                       
183.450,01 zł    =   100,00  %

W okresie sprawozdawczym  Zarząd zbie-
rał  się  8  razy , podjęto 10  uchwał w sprawie  
wydatkowania środków  na  realizację nastę-
pujących  zadań:
1. pomocy  finansowej   na leczenie sanatoryjne 
dzieci  i opłaty za pobyt  ich opiekunów. 
2. pomocy w opłatach  za media , leki ,zaopa-
trzenia w opał i żywność.  
3. prowadzenia kampanii i przeznaczenia 
środków ze zbiórki 1 % podatku
4. zorganizowania zbiórki  pieniędzy na rehabi-
litację   Marty Jakubowskiej
5. zorganizowania ogólnopolskiej zbiórki na 
leczenie Majki Siwek
6. przystąpienia do konkursu  ofert ogłoszonego 
przez Urząd Miejski w Kórniku  
7. zorganizowania  spotkania  gwiazdkowego  
dla dzieci 
8. dofinansowania  zakupu schodołaza dla  
młodej, niepełnosprawnej kobiety
9. zorganizowania  XXII Finału  WOŚP w 
Kórniku.
10.organizacji  letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży Lato 2014 r.  w okresie sprawozdaw-
czym zrealizowano :
1. zbiórkę  1 % podatku od osób fizycznych 
2. turnus kolonijny dla 48 uczestników  w  Ko-
warach k/Karpacza 
3. spotkanie gwiazdkowe dla 140 dzieci 
4. zbiórkę funduszy na rehabilitację  Marty 
Jakubowskiej 
5. zbiórkę funduszy na leczenie   Majki Siwek 
6. XXII  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. 
7. udzielono wsparcia  materialnego wielu 
rodzinom i osobom potrzebującym, ponad to:
a)  włączono się w akcję pomocy pogorzelcom 
organizowaną przez sołectwo Runowo.
b)  w ramach Konkursu  Budżet Obywatelski 
zgłoszono  projekt inwestycji  pt. „Budowa za-
plecza sanitarno - szatniowego boiska w Bninie
c) współpracowano w wydaniu  publikacji 
„Aktywny Kórnik.”

 III. Objaśnienie  ważniejszych zadań. 
odnośnie - zbiórki  1 % - w ub. roku  po-

datnicy przekazali nam  22.474.90,- zł 
Kampanię  prowadziliśmy z wykorzysta-

niem internetu , prasy  lokalnej i ogłoszeń   w 
ogólnopolskim dodatku  Gazety Wyborczej.

Wpływały pieniądze  od podatników  prze-
znaczone na naszą działalność a także ze 
wskazaniem  na konkretne osoby. Były nimi: 
Paweł, Piotr, Krzyś, Staś i jego bracia.

Razem  dla  pięciu  naszych podopiecznych  
podatnicy  przekazali  15.555.80,- zł.

 Pozostałe -  7.919.10,- są wpłatami ogól-
nymi  na KTPS.

Pieniądze pozyskane  z 1 %, w głównej 
mierze przeznaczamy na edukację i kolonie.

odnośnie - AKcJi   lATo  2013 r.
Na miejsce letniego wypoczynku dla  dzieci 

i młodzieży  wybraliśmy Ośrodek Wypoczynko-
wy  Wojków  k/Karpacza . Pojechała tam grupa 
42  kolonistów .

Jako organizatorzy  robiliśmy wszystko  
aby czas spędzony na kolonii był dla jego 
uczestników ciekawy i przyjemny. Urokliwą 
Kotlinę Jeleniogórską  dzieci  podziwiały  z 
różnej perspektywy. Były wycieczki po bliższej i 
dalszej okolicy, wypady na basen , wspinaczka  
na szczyt Śnieżki i nie tylko.

Całkowity koszt  zadania wyniósł   43.965. 
zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie: z Gminy 
Kórnik  17.000,-  zł, z Fundacji Zakłady Kórnic-
kie 3.000. zł , Firma  TFP  przekazała  10.000.

Z dobrowolnych wpłat rodziców  uzbierało 
się 10.350. zł 

Reszta tj.  3.615,- zł -  zł  została  opłacona  
z naszych środków. 

W imieniu  kolonistów dziękujemy serdecz-
nie   za pomoc i  wsparcie finansowe  wszystkim 
wymienionym  firmom i instytucjom, dzięki 
którym możemy  organizować  wakacyjne 
wyjazdy  dla dzieci i młodzieży .Dziękujmy   
kadrze kolonijnej  paniom : Irenie Żyto,Natalii 
Gregor, Izabeli Buszkiewicz oraz panu Piotrowi 
Jankowskiemu.

odnośnie -  „pomoc potrzebującym”
Wspieraliśmy rodziny wielodzietne ,sa-

motne matki ,osoby chore i niepełnosprawne. 
W związku z tym zakupiliśmy  5 ton węgla na 
zimę, ufundowaliśmy 10  rodzinom  bony żyw-
nościowe na święta, opłaciliśmy rachunki za 
prąd, gaz i wodę, zakupiliśmy obuwie i odzież  
oraz podręczniki i przybory szkolne.

Na operację, leki i  rehabilitację, na  za-
kup sprzętu, na opłaty związane z opieką w 
sanatorium naszych  podopiecznych dzieci  
wydatkowaliśmy  107.391.77 zł .

Większa część tej kwoty, to opłaty  za ope-
rację  wszczepienia zastawki w mózgu chorej 
Majki leczonej w niemieckiej klinice. 

Gwiazdka  2013   roku.
Odbyła się 20  grudnia  w strażnicy OSP 

w Kórniku . Zaprosiliśmy dzieci ze wszystkich 

szkół podstawowych.  Razem 140   uczniów  z 
opiekunami.

Zespół  poznańskiego  kabaretu  „MINI 
–MAX”-  Katarzyna Przybylak i Marian Sobko-
wiak, bawili  małych  gości  śpiewem i  konkursa-
mi. Artur Hoffmann zabezpieczył nagłośnienie.

  Nasze Towarzystwo opłaciło  poczęstunek  
oraz transport autokarowy  dzieci .

Ponieważ otrzymujemy  słodkie wypieki  na 
gwiazdkę  od  firmy  Łobza z Zaniemyśla  oraz 
pomoc finansową od  pana Witolda  Brzeziń-
skiego z Borówca,  nasze wydatki na tę imprezę 
są zawsze mniejsze o kilkaset złotych, za co 
serdecznie wyżej wymienionym, dziękujemy.

  Fundatorami  paczek od  ponad  24 lat  są  
nasi członkowie, teraz już  honorowi  - Maria i 
Wojciech Przychodzccy, to  ich pomysł i znacz-
ny wkład  finansowy za to  składamy jeszcze 
raz  serdeczne podziękowania w imieniu obda-
rowanych dzieciaków. 

  
XXii  Finał  
wielkiej orkiestry światecznej Pomocy 
 KTPS  organizuje finały   WOŚP w Kórniku 

już  od 9 lat. Do pracy w sztabie zgłosili się pa-
nowie : Marek  Broniewski i Robert Jankowski.  
Poprosiliśmy  też  Wydział Promocji  Urzędu 
Miejskiego w Kórniku, Związek Harcerstwa 
Polskiego, kierownika Centrum  Rekreacji i 
Sportu „Oaza” oraz uczniów kórnickich szkół.

W dniu finału tj.12 stycznia  rozpoczęliśmy 
imprezę zwyczajowo biegiem ulicznym. Odci-
nek około 3 km biegacze pokonali w asyście  
strażaków ochotników, policji i straży miejskiej, 
a peleton biegaczy zamykała parada  zabyt-
kowych  samochodów Klubu  Miłośników  
BMW  z Bnina .

Stu wolontariuszy  zbierało   pieniądze do 
puszek, zdecydowana większość z nich to 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Kór-
niku  oraz Gimnazjum  w Kórniku i Robakowie. 
Wielką pomocą służyli harcerze i harcerki   z 
Hufca  Kórnik. Pani  Krystyna Antkowiak, jak 
zawsze zorganizowała tzw.  sztab finansowy, 
który  przyjmował i  rozliczał  puszki.

 W tym roku zebraliśmy  51.605.17 zł.,  44 
euro i  5 dolarów.  Jest to  najwyższa z dotąd 
zebranych w Kórniku kwot, oraz druga co do 
wysokości  w powiecie poznańskim . 

Złote serduszko wykonane gratis  przez 
kórnickiego złotnika  pana Grzegorza Błasza-
ka zostało zlicytowane  za  6.000 zł.

 Mieszkańcy okazali się niezwykle hojni i 
nie szczędzili grosza aby wesprzeć oddziały 
dziecięce i  geriatryczne polskich szpitali. 

Impreza, dzięki życzliwości  kierownika  
„Oazy” pana Wojciecha Kiełbasiewicza,  odbyła  
się pod dachem. Miało to  ogromne znaczenie 
,bo bez względu na pogodę uczestnicy byli  
bezpieczni i nie marzli. Wielkie dzięki dla pana 
Wojciecha  i jego współpracowników.

Atrakcji było mnóstwo i w tym miejscu 
wszystkich, którzy wsparli organizacyjnie i 
artystycznie XXII  Finał WOŚP   prosimy o 
przyjęcie wszelkich serdeczności .Dziękujemy 
sponsorom:  pani Prezes Zarządu TFP Dzieć-
mierowo - pani  Lucjanie Kuźnickiej Tylendzie,  
pani Prezes  KPA- „Kombus” Beacie Urbaniak,  
pani Prezes Zarządu  Banku  Spółdzielczego  w 
Kórniku -  Katarzynie Zimniak oraz  Prezesowi 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  
w  Kórniku -panu Marianowi Maciejewskiemu. 
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy wsparli   
rzeczowo i organizacyjnie Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy ,stąd dla Nich ogólne   
DZIĘKUJĘ !

inne  działania 
W  sierpniu  2013 r spotkaliśmy się na 

kórnickich Błoniach podczas koncertu Rock w 
Rok. Zbieraliśmy  pieniądze na rehabilitację 21 
letniej Marty .

 Marta od urodzenia jest  niepełnosprawna  
wymaga  kosztownej i ciągłej  rehabilitacji. 

Zbiórka  pieniędzy była prowadzona do 
puszek kwestarskich, które po zakończeniu 
koncertu  policzyli harcerze. Zebrano 5.405 
zł. Dziękujemy przede wszystkim Magdzie 
Pawlaczyk za  ogromny wkład w organizację 
tej zbiórki, harcerzom za pomoc, a darczyńcom 
za okazane serce.

 Akcja majka 
Od września 2013 roku prowadzimy  

zbiórkę  na operację i leczenie Majki Siwek z 
Bnina. Dziecko cierpi na chorobę nowotworo-
wą mózgu. Leczenie jest długotrwałe i bardzo 
kosztowne, bo są to zabiegi operacyjne,che-
mioterapia  i rehabilitacja.

Wolontariuszka pani Monika Kocur - Brze-
zińska zaoferowała  pomoc w zbiórce poprzez 
portale społecznościowe. Majka ma swój profil  
na Facebooku i w serwisie Allegro, gdzie pro-
wadzone były aukcje ofiarowanych dla Majki 
różnych przedmiotów. Pani Renata Piasecka, 
Dyrektor Oddziału PKO w Kórniku postarała się 

o to, aby w  poznańskim maratonie biegacze 
pobiegli dla Majki, za co otrzymaliśmy na jej 
leczenie  20.000 zł.

Rada Studencka UAM w Poznaniu  zorga-
nizowała koncert dla niej w klubie „Blue Note” 
,gdzie  zebrano ponad 1.700 zł 

Dla Majki zagrała także Szkoła Podstawo-
wa w Bninie. Dochód z koncertu  wyniósł  3.500 
zł.  Restauracja Biała Dama zorganizowała bal 
karnawałowy. Dochód wyniósł 7.500 zł. Podob-
nie uczynili członkowie  Bractwa Kurkowego, 
którzy  ze swojego balu przekazali 1.200 zł 

Maraton Zumby zorganizowany przez Na-
talię Nowakowską przyniósł dochód  2.100 zł. 

W zbiórce dla Majki uczestniczyły  wszystkie 
kórnickie placówki oświatowe, o co zadbała 
pani  Irena Kaczmarek. Natomiast pani Mał-
gorzata Walkowiak, sołtys Kamionek wraz z 
Radą Sołecką  zorganizowała festyn pod nazwą 
„Nasza Bajka zdrowa Majka”. Zebrano ponad 
21.000 zł. Dziękujemy pani sołtys oraz wszyst-
kim zaangażowanym mieszkańcom Kamionek.

Od początku akcji  zbiórki na leczenie Majki 
wpłacono 280.000 zł.  i  5.186 euro.

Z tej kwoty  wydatkowaliśmy  już ponad  
56.000 zł.   

Obecnie Majka przechodzi kolejne cykle  
chemioterapii, po których guz powinien się 
zmniejszyć żeby był operacyjny. Rokowania są 
optymistyczne i my jesteśmy pełni nadziei, że 
leczenie przyniesie  pożądany skutek.

W imieniu rodziców dziecka wszystkim 
ofiarodawcom oraz tym którzy dalej pomagają 
Majce  składamy gorące podziękowania. 

Z przyjemnością też informuję o nadaniu 
naszej Honorowej Członkini,  pani Lucjanie Kuź-
nickiej Tylendzie tytułu „Zasłużona dla Gminy 
Kórnik”,oraz tytułu „Kórnicki Filar Aktywności”.

Pragnę  jeszcze dodać, że pan starosta Jan 
Grabkowski ,wyróżnił naszych wolontariuszy:  
Monikę Kocur Brzezińską i Leszka Orlewicza 
statuetką „Wolontariusz Roku  2014 „

Kończąc sprawozdanie pragnę podzię-
kować ludziom wielkiego serca, naszym 
przyjaciołom, darczyńcom, firmom, osobom 
prywatnym a także podatnikom za   fundusze 
przekazywane na działalność  KTPS.

Dziękujemy podopiecznym, że obdarzyli 
nas swoim zaufaniem.

Za  Zarząd  
Krystyna  Janicka

Walne 
zeBranie Ktps

W dniu 29 maja br. w restauracji Biała Dama 
odbyło się walne zebranie Kórnickiego Towarzy-
stwa Pomocy Społecznej. W czasie spotkania 
zostały przedstawione przez przedstawicieli 
komisji sprawozdania m.in. z działania zarządu, 
zarządzania finansów. Zarząd Towarzystwa 
otrzymał jednomyślnie absolutorium.

W czasie spotkania odbyło się również 
głosowanie wyborcze ze względu na koń-
czącą się kadencję Zarządu. Jednomyślną 
decyzją głosujących skład Zarządu pozostał 
bez zmian. Zebraniu przewodniczył prze-
wodniczący Rady Miejskiej Maciej Marciniak. 

RJ
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zWiedzaliŚmy 
polsKę 

W radzeWie...
...cZYli XiV święTo 

RAdZEwSKiEJ SZKoŁY

Jak co roku w czerwcu Szkoła Podstawowa 
im. Jana Wójkiewicza w Radzewie przeżywała 
oblężenie. 7.06.2014r. w naszej szkole odbył 
się festyn pod hasłem „Bociek Janek zwie-
dza Polskę”. Po krótkim przemówieniu pani 
dyrektor na scenie kolejno prezentowali się 
utalentowani członkowie naszej społeczności 
szkolnej. Jako pierwsze uczyniły to uczennice 
szkoły pod przewodnictwem siostry Judyty. 
Zaśpiewały one piosenkę pt. ,,Szkoła w Ra-
dzewie” do melodii znanej nam „Stokrotki”. Po 
nich aktorskie rzemiosło przedstawił „Teatr bez 
nazwy”, przypominając nam historię Królewny 
Śnieżki i siedmiu krasnoludków. Wszystkim 
przedstawienie bardzo się podobało, a akto-
rzy zostali nagrodzeni różami. Później swój 
wspaniały występ zaprezentowali „Egipcjanie” 
z klasy piątej, którzy zrobili furorę pokazując 
najrozmaitsze, żywe piramidy. Widownia była 
zachwycona oryginalnością tego występu, który 
niektórzy widzieli już podczas szkolnego kon-
kursu ,,Mam Talent”. Następnie wszyscy bez 
wyjątku udali się na dwór, gdzie zwiedzaliśmy 
regiony Polski, przygotowane przez poszcze-

gólne klasy. Przy okazji braliśmy też udział w 
zmaganiach sportowych, zdobywając punkty 
do rywalizacji o miano najsprawniejszej rodziny. 
Punkt przedszkolny i zerówka przygotowały 
,,Krainę Tysiąca Jezior”, czyli Mazury. Tutaj 
ścigaliśmy się w papierowych kajakach, że-
glowaliśmy łódkami oraz próbowaliśmy babki. 
Zdecydowanie największą atrakcją był jednak  
prawdziwy, pięciometrowy kajak, do którego 
mogliśmy wsiąść. Zabrakło jedynie trochę wody, 
żeby powiosłować. Klasa pierwsza przygoto-
wała Pomorze. Tu mogliśmy pobawić się piłką, 
brodzić w słonej wodzie, szukać bursztynów i 
muszelek, jak i poopalać się na piaszczystej 
plaży. Nie wszyscy jednak z tego skorzystali, 
bowiem... nie każdy wziął krem do opalania. 
Klasa druga zaprosiła do Wielkopolski. W 
naszym rodowitym województwie mogliśmy 
spróbować marcińskich rogali i pyr z gzikiem. 
Rzucaliśmy też pyrą do wymborka, ale już bez 
gziku. Z klasą trzecią czekała nas wędrówka na 
Śląsk. Mogliśmy więc sprawdzić swoje umiejęt-
ności w rzucie węglem, co nie okazało się łatwe. 
Czwarta klasa przedstawiła Podhale. Mogliśmy 
spróbować oscypków, poskakać przez ciupagę, 
zrobić sobie zdjęcie z prawdziwą góralką lub 
narciarzem. Dzięki klasie piątej dowiedzieliśmy 
się jak wygląda życie na Podlasiu. Był to jedyny 
region, gdzie czekała nas kontrola graniczna, 
a więc nie było wstępu bez paszportu. Można 
było też spróbować swoich sił w utrzymaniu 
się na koniu sokólskim, jak i poczęstować się 
babką. Szósta klasa przygotowała Mazowsze, 
czyli największe województwo w Polsce. Można 
było zobaczyć makiety słynnych, warszawskich 

budowli, zbudować pałac kultury z klocków 
jenga, poczęstować się grójeckim jabłkiem 
lub jabłecznikiem oraz zrobić sobie zdjęcie z 
prawdziwą tancerką „Zespołu Ludowego Pie-
śni i Tańca Mazowsze”. W trakcie zwiedzania 
Polski na boisku szkolnym odbywały się po-
kazy akcji ratowniczych, przygotowane przez 
najmłodszych członków OSP w Radzewicach. 
Była też okazja, by przekonać się ile dzieci ma 
zadatki na przyszłych strażaków. Przez cały 
czas trwania festynu czynna była kawiarenka 
,,Pod bocianem”, przygotowana przez panie 
z Rady Rodziców. Sporym zainteresowaniem 
cieszył się ,,pchli targ”, przygotowany przez 
harcerzy oraz wystawa przedstawiająca doko-
nania naszej szkoły. Po zakończeniu atrakcji 
na boisku znów powróciliśmy do budynku 
szkoły, gdzie zobaczyliśmy przedstawienie pt. 
,,O kurczę”. Widownia śmiała się i wiwatowała. 
Na koniec pan Karol ogłosił wyniki zmagań 
sportowych i poznaliśmy najwszechstronniejsze 
rodziny szkoły. Najlepszym gratulujemy!!! Po 
uroczystym zakończeniu i zamknięciu Dnia 
Szkoły przez panią dyrektor przyszedł czas na 
ostatni punkt festynu. Dla wszystkich zebranych 
sześć dziewcząt z naszej szkoły przygotowane 
przez pana Lecha Stencla wykonało piosenkę 
,,Wyznanie ucznia” na melodię hitu ostatnich 
miesięcy, czyli „Bałkanicy”. Ten dzień obfitował 
w wiele niesamowitych atrakcji. Pracownikom 
i nauczycielom naszej szkoły, którzy przez 
ostatnie tygodnie wkładali wiele pracy w przy-
gotowanie obchodów tego dnia, za cały trud 
BARDZO DZIĘKUJEMY!!! 

Monika Stempniak

Dni Otwarte z chórem Castellum Cantans
Jeżeli lubisz śpiewać, nie siedź w domu, spróbuj swoich możliwości, 

rozwijaj swoją pasję, dołącz do nas !
Szanowni Państwo,

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z muzyką 
na Dni Otwarte z chórem „Castellum Cantans”

U W A G A  -  Z M I A N A 
zaproszenie na sobotnią (28 czerwca) imprezę, które zamieściliśmy w poprzednim wydaniu „Kórniczanina” i na ulotkach 

jest nieaktualne z przyczyn technicznych. 
P i k n i k  z a m i a s t  w  s o b o t ę  o d b ę d z i e  s i ę  w  n i e d z i e l ę  2 9  c z e r w c a  o  g o d z i n i e  1 9 : 3 0  n a  B ł o n i a c h

za zmianę przepraszamy i Serdecznie zapraszamy ! 

„łazarsKi KrąG” 
dlA KóRNicKich SENioRów

Seniorzy, członkowie Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej pod przewodnic-
twem prezesa ZM-G w Kórniku - Bogdana 
Wesołka spotkali się 4 czerwca w kawiarni 
„Walentynka”z Zespołem Artystycznym 
„Łazarski Krąg”. Jest to grupa osób z 
ogromnym poczuciem humoru, których 
średnia wieku wynosi ponad 80 lat. Spo-
łecznie prowadzą w Poznaniu działalność 
artystyczną dla seniorów, dzieci, działkow-
ców a nawet dla bezdomnych, wszystkim 
umilając życie i przynosząc uśmiech i 
radość. Siedmioosobowy zespół zaśpiewał 
kilka znanych, starych przebojów, m. in. 
„Brunetki, blondynki”, „Już taki jestem zimny 
drań”, „Żegnaj Pamelo”, „Suliko”.

Przy wspólnym, prawie dwugodzinnym 
śpiewie bardzo miło upływał czas. Na za-
kończenie każdy z artystów otrzymał białą 
różę i gromkie brawa. Gospodarze podzię-
kowali za wspaniały występ tak zacnych 
artystów i zaprosili na kawę i ciasto.

Oprac. Robert Wrzesiński
Fot. Aleksandra Grzelak

„parafiada” W BoróWcu
8 czerwca w Parafii pw. Matki Bożej Królowej Rodzin w Borówcu po raz XI zorganizo-

wano festyn parafialny, czyli popularna „Parafiadę”. Wstępem do zabawy i atrakcji była 
msza św. koncelebrowana i okraszona muzyką wykonywaną przez Oktet Jasnogórski, 
który także po nabożeństwie zaprezentował krótki koncert. 

A potem działo się jak zwykle wiele. Mnóstwo dobrego jedzenia czekało na gości, 
loteria dawała możliwość wygrania niesamowitych nagród, konkursy, występy artystyczne 
oraz sportowe zmagania pomagały mile i aktywnie spędzić czas. 

Upał nie przestraszył uczestników, którzy pewnie już teraz czekają na kolejną, przy-
szłoroczną „Parafiadę” w Borówcu. 

ŁG

24 czerwca w sali Strażnicy OSP Kórnik odbył się wykład prof. An-
drzeja Saksona „Powiat Poznański jako punkt na linii Berlin-Moskawa”. 
Był to element Otwartego Uniwersytetu Powiatu Poznańskiego, który 
wędruje po 17 gminach naszego powiatu proponując wykłady znanych 
naukowców i dyskusję na tematy ważne i ciekawe. Prelegent w sposób 
interesujący naszkicował konteksty położenia Powiatu Poznańskiego, 
nawiązując zarówno do badań socjologicznych jak i  burzliwej historii 
regionu i jego kulturowego kolorytu.

Organizatorzy zapewnili, że Otwarty Uniwersytet dotrze z kolejnymi 
wykładami do Kórnika, o czym w miarę możliwości poinformujemy 
Czytelników „Kórniczanina”.

ŁG

poWiatoWy uniWersytet

Warszataty W 
szczodrzyKoWie

Pod hasłem ,,Kórnik Nasze Miasto” 
odbyły się 31 maja br. XIII Warsztaty Pla-
styczne dla najmłodszych w Przedszkolu w 
Szczodrzykowie. Piękna pogoda pozwoliła 
przedszkolny ogród zamienić w plener i 
za razem w galerię sztuki. Każde dziecko 
mogło spróbować swoich sił wykorzystując 
cztery techniki: malarstwo, kredkę paste-
lową, monotypię – grafikę oraz glinę do 
stworzenia rzeźby. Rodzice dopingowali 
i podpowiadali. Jury miało trudny wybór, 
bo wszystkie prace były na swój sposób 
ciekawe i piękne.

Wyróżnione dzieła można obecnie obej-
rzeć w holu kórnickiego ratusza.

ŁG
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spotKanie 
przy ryBie

7 czerwca 2014 r. na polach Lednickich 
odbyło się 18 spotkanie młodych, którego 
organizatorem – jak co roku – był ojciec  Jan 
Góra. W tym roku głównym hasłem spotkania 
było „W imię Syna”.

Już 18. raz młodzież z całej Polski -  i 
nie tylko z Polski - miała okazję spotkać się 
przy bramie trzeciego tysiąclecia, potocznie 
zwaną Rybą. Około 70 tyś. osób zebrało się 
na wspólnej modlitwie połączonej z tańcami 
i śpiewem. Wśród uczestników nie zabrakło 
też młodzieży z Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Robakowie. W sobotę 7 
czerwca o godzinie 6.45 sprzed Gimnazjum 
w Robakowie, wyjechała ponad 40 osobowa 
grupa młodzieży, której opiekunem był kate-
cheta p. Łukasz Cyrulewski. Po wcześniejszej 
modlitwie poprowadzonej przez Ks. Kanonika 
Piotra Pieca gimnazjaliści wyruszyli na kolejne 

spotkanie z Ojcem Janem Górą. W autobusie 
każdy dostał butelkę wody, chustę w tegorocz-
nych, lednickich kolorach (czerwień z poma-
rańczowym) oraz identyfikator. Trasa przejazdu 
nie była długa, więc autokar szybko zajechał 
na miejsce, jednak dostanie się do wybranego 
sektora  nie była już takie proste – trzeba było 
odczekać swoją kolej do wejścia wśród setek 
osób zmierzających w tym samym kierunku. 
W końcu udało się wejść i znaleźć miejsce w 
6. sektorze. Już od samego rana doskwierał 
upał, ale nie przeszkadzał on w wspólnym 
śpiewie i tańcach trwających aż do mszy świętej 
(która odbyła się o 19.00) i jeszcze długo, długo 
później. Pomimo zmęczenia grupa nie chciała 
wracać do domu bez przejścia przez bramę 
trzeciego tysiącleci, dlatego w ogromnym ścisku 
i tłoku młodzież razem z opiekunami ruszyli aby 
przekroczyć „Rybę”. Trzeba też wspomnieć, że 
przez cały wyjazd nad Gimnazjalistami z Roba-
kowa powiewała malownicza flaga wykonana 
przez samych uczestników, była ona nie tylko 
„symbolem” Robakowa na Lednicy 2000, ale 
też punktem zbiórek i znakiem rozpoznawczym 

„rozbitego obozu” grupy. Prawdopodobnie to 
dzięki tak pięknie wykonanej i wyróżniającej się 
fladze nikogo nie trzeba było szukać. Z powro-
tem pod szkołę autokar zajechał ok. godziny 
4.00 rano. Wszyscy wrócili bardzo zmęczeni, 
opaleni, ale szczęśliwi i co ważniejsze z nowy-
mi, duchowymi przeżyciami. Oczywiście każdy 
do domu wrócił też z pamiątką w postaci pier-
ścionka z napisem „W Tobie mam upodobanie”, 
z banknotem wdzięczności, który miał zostać 
przekazany dalej rodzicom czy też opiekunom, 
z książką „Pasja”, śpiewnikiem, wspomnianą już 
chustką, lednickim dowodem osobistym oraz 
listem od samego Boga, który każdy dostawał 
od specjalnych listonoszów. 

Najlepszym podsumowaniem tegorocz-
nego wyjazdu na Lednice gimnazjalistów z 
Robakowa są słowa, które wypowiadali do 
pana Łukasza Cyrulewskiego, a mianowicie, 
usłyszał on frazesy tego typu, że taki wyjazd był 
im bardzo potrzebny, dał dużo do myślenia, że 
nie spodziewali się aż czegoś takiego i, że za 
rok na pewno też jadą.

A. Drewnowska

Za wsparcie Maratonu na Lednicę 
organizatorzy dziękują  

władzom samorządowym: 
Staroście Poznańskiemu 

i Burmistrzowi Gminy Kórnik, 
a także 

NSZZ Solidarność Region Wielkopolska 
i Jarosławowi Lange, 

Surówkom Grześkowiak, 
Właścicielom Marki Yasumi, 
Strażakom OSP w Kórniku, 

KCRiS „Oaza”, 
KOMBUSowi 

i Policji 
oraz wszystkim wolontariuszom.

IX Maraton Lednicki, organizowany przy 
okazji corocznych Spotkań Młodzieży przy 
Bramie Rybie przez Kórnickie Stowarzyszenie 
Biegowe Brylant Kórnik odbył się 7 czerwca br. 

Kilkudziesięciu biegaczy z całej Polski 
wyruszyło spod Poznańskich Krzyży, by 
przebywając ponad 42 km razem, bez ści-
gania, w miłej atmosferze, a momentami w 
modlitewnym skupieniu. 

Maratończycy po raz kolejny podzie-
lili się swoimi siłami z niepełnosprawna 
Martą, która dzięki ich wysiłkom przebyła 

trasę na wózku inwalidzkim. Pierwszym 
„silnikiem” dla Marty był kapelan biegu, 
ks. proboszcz z Bnina Franciszek Sikora.  

Maratończycy jak zwykle owacyjnie 
powitani zostali przez lednicką młodzież, 
a Ojciec Jan Góra otrzymał jedne z me-
dali. Darem Maratończyków dla Lednicy 
był także specjalny list „do Brata”, który 
napisał i odczytał znany z Radia „Mer-
kury” Sławek Bajew - także uczestnik 
maratonu.  

ŁG

maraton lednicKi

Po dwóch latach kolegiata kórnicka 
znów wypełniła się dźwiękami muzyki na 
cześć Najświętszej Maryi Panny. 8 czerwca 
br., w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 
odbył się bowiem VIII Ogólnopolski Prze-
gląd Hejnałów i Intrad Maryjnych.  Program 
tegorocznego Przeglądu był bardzo bogaty 
zarówno pod względem liczby wykona-
nych utworów, jak i liczby zespołów. Jak w 
poprzednich latach, niewątpliwą atrakcją 
była obecność  znanego w Polsce Oktetu 
Jasnogórskiego pod niezrównaną dyrekcją 
pana Marka Piątka, a także świetne zespoły 
intradzistów z Borku Wielkopolskiego, Ko-
ściana, Mogilna, Śremu i Kórnika. 

Przegląd rozpoczął się tradycyjną 
„sygnaturką muzyczną”, czyli prawie pół-
godzinnym koncertem Oktetu Jasnogór-
skiego. Zwykle Oktet koncertował przed  
wejściem do świątyni, jednak w tym roku 
upał zmusił muzyków do schronienia się 
we wnętrzu kolegiaty. 

Po sygnaturce, do kolegiaty wkroczyły 
wszystkie zespoły wykonując porywający 
hejnał na motywach hymnu „Bogurodzica”. 
Ten początek Koncertu Głównego zawsze 
jest dla słuchaczy źródłem wspaniałych 
wrażeń i przeżyć artystycznych. 

Zebranych powitał ks. Prob. Eugeniusz 
Leosz odczytując list z błogosławieństwem 
Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metro-
polity Poznańskiego i Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski, który życz-
liwie objął Przegląd swoim Patronatem 

Honorowym wraz z  Burmistrzem Kórnika,  
panem Jerzym Lechnerowskim. 

Zespoły wykonawców zaprezentowały 
w tym roku 24 hejnały i intrady z 23 sank-
tuariów Maryjnych polskich i europejskich. 
Temu bogactwu muzycznemu towarzyszyła 
prezentacja cudownych wizerunków Matki 
Bożej z poszczególnych miejsc Jej kultu 
oraz komentarz przybliżający dzieje obra-
zów i figur oraz wydarzenia z nimi związane. 

Wielość wykonywanych utworów – od 
porywającej Intrady Królewskiej z Jasnej 
Góry, po utwory oparte o lokalne melodie, 
pozwoliła słuchaczom poznać wielką różno-
rodność intrad i hejnałów Maryjnych,  praw-
dziwie pięknych perełek muzyki sakralnej. 
Wykonane z wielką starannością i przeję-
ciem przez wszystkie zespoły intradzistów, 
dostarczyły słuchaczom niecodziennych 
wrażeń muzycznych. Dopełnieniem prze-
żyć słuchaczy było kilkunastominutowe 
interludium – koncert muzyki sakralnej w 
wykonaniu Oktetu Jasnogórskiego. 

Organizatorzy VIII Przeglądu - Har-
cerska Orkiestra Dęta, parafialne Koło 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz 
Koło Przyjaciół Harcerstwa i Krąg Harcerzy 
Seniorów, podziękowali na zakończenie 
patronom medialnym, wśród których zna-
leźli się: TVP Poznań i Radio Emaus oraz 
tygodniki katolickie: „Niedziela” i Przewod-
nik Katolicki”.

Wykonawcy koncertu hejnałów i intrad 
Maryjnych otrzymali pamiątkowe plakietki 

z rąk pana Antoniego Kalisza, zastępcy 
burmistrza i ks. proboszcza Eugeniusza 
Leosza.

Przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego pan Jacek Kozłowski, wraz z 
serdecznymi słowami został obdarowany 
przez pana Marka Piątka pięknym albu-
mem o Jasnej Górze. Warto także dodać, 
że dzieło Przeglądu pobłogosławił św. Jan 
Paweł II, który podczas audiencji generalnej 
w dniu 19 maja 2004 roku otrzymał plakat 
III Przeglądu.

  Dostojny i potężny hejnał na motywach 
„Bogurodzicy” wykonany przez wszystkie 
zespoły wykonawców zakończył tegoroczny 
Przegląd, a długotrwałe oklaski słuchaczy 
nagrodziły wszystkich znakomitych wyko-
nawców.  

rk

Viii oGólnopolsKi przeGląd 
hejnałóW i intrad maryjnych – KórniK 2014
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Poznaliśmy się w 1979 r. na Papieskim 
Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Za-
częliśmy się spotykać, pokochaliśmy się. 
Planowaliśmy, że w maju 1981 r. pobierze-
my się. Na początku drugiego roku padła 
propozycja zorganizowania pielgrzymki do 
Rzymu w kwietniu 1981 r. Kiedy zapropo-
nowaliśmy, by termin pielgrzymki zaplano-
wać na czas po naszym ślubie, koleżanka 
powiedziała: A może Ojciec Święty udzieli 
wam ślubu?

W pierwszej chwili potraktowaliśmy to 
jako dowcip, ale myśl o ślubie w Rzymie 
nie dawała nam spokoju. Napisaliśmy list z 
prośbą do Ojca Świętego i zaczęliśmy przy-
gotowywać się do wyjazdu. Po przeczytaniu 
odmownej odpowiedzi  z Watykańskiego 
Sekretariatu Stanu pomyśleliśmy, że na-
szego  listu z pewnością nie otrzymał Ojciec 
Święty. Postaraliśmy się więc o niezbędną 
licencję do zawarcia ślubu w Bazylice 
Świętego Piotra.

W pierwszy dzień Świąt Wielkanocy, 
ubrani w stroje ślubne poprosiliśmy rodzi-
ców o błogosławieństwo. Potem zapako-
waliśmy do walizki garnitur, suknię, welon i 
dokumenty (byliśmy już po ślubie cywilnym) 
i następnego dnia wyruszyliśmy w drogę 
do Rzymu. Po 4 dniach dotarliśmy do celu 
i zamieszkaliśmy w Domu Pielgrzyma. Już 
na miejscu dowiedzieliśmy się, że następ-
nego dnia rano jesteśmy zaproszeni na 
Mszę Świętą do prywatnej kaplicy Papieża! 

Zadzwoniliśmy więc do Watykanu i 
przedstawiliśmy naszą prośbę sekretarzowi 
papieskiemu, ks. Dziwiszowi. Otrzymaliśmy 
jednak odpowiedź, że Ojciec Święty nie 
udziela ślubów. Ksiądz organizator zapro-
ponował wówczas, abyśmy nazajutrz ubrali 
się w stroje ślubne i w czasie prywatnej au-
diencji po Mszy Świętej poprosili Papieża o 
ojcowskie błogosławieństwo. Według planu 
zawarcie Sakramentu Małżeństwa miało 
odbyć się dopiero popołudniu, w Bazylice 
Świętego Piotra.

Rankiem 25 kwietnia dnia założyłam 
sukienkę od ślubu cywilnego. Walizkę z 
białą suknią i welonem zabraliśmy jednak 
ze sobą. Myślałam, że przebiorę się póź-
niej, tuż przed samym ślubem. Przed 7 rano 
dotarliśmy do apartamentów papieskich. 
Przed wejściem do kaplicy nasz ksiądz 
organizator zdziwiony zapytał: Dlaczego 
nie jesteś ubrana w suknię ślubną? Nie-
wiele myśląc, zbiegliśmy więc na półpiętro 
i tam w dwie minuty przebrałam się w strój 
ślubny. Welon w pośpiechu przypięłam 
przeglądając się w kolorowym witrażu. 
Kiedy weszliśmy do kaplicy jedyne wolne 
miejsce znajdowało się bezpośrednio za 
klęcznikiem, na którym modlił się Jan Paweł 
II. Wstając Papież odwrócił się i spojrzał 
na nas. Potem podszedł do ołtarza, ubrał 
szaty liturgiczne i rozpoczęła się Msza 
Święta koncelebrowana wraz z dwoma 
sekretarzami oraz czterema kapłanami z 
naszej pielgrzymki. W czasie chwili ciszy po 
ewangelii Papież skinął na ks. Stanisława 
Dziwisza. Po krótkiej rozmowie usłyszeli-
śmy słowa Ojca Świętego:  Pobłogosławię 
im osobiście. 

– Ojciec Święty osobiście udzieli wam 
ślubu. Proszę o wasze obrączki. A czy 
macie książkę z obrzędem sakramentu mał-
żeństwa? – usłyszeliśmy od ks. Dziwisza. 
Podałem obrączki i książkę, którą wzięliśmy 
z parafii. Domyślaliśmy się bowiem, że w 
Watykanie może takiej nie być. – Prosimy 
do ołtarza – powiedział ks. Dziwisz. Dalsza 
część Mszy Świętej przebiegała już zgodnie 
z obrzędem liturgii ślubnej. 

To wszystko było jak sen. Ojciec Święty 
przewiązał nasze dłonie stułą. Powtarzali-
śmy  za Nim słowa przysięgi małżeńskiej. 
Nie mogłam powstrzymać wzruszenia. 
Kiedy zadrżał mi głos, Papież ścisnął mnie 
za rękę. Uspokoiłam się, a następnie z 
Jego dłoni wzięliśmy obrączki, aby zało-
żyć je sobie na palce na znak zawartego 
sakramentu. Potem Święty Jan Paweł II w 

imieniu Kościoła Katolickiego potwierdził i 
pobłogosławił nasz sakramentalny  związek 
małżeński.

Przed końcowym błogosławieństwem 
Ojciec Święty skierował słowa do całej 
naszej grupy pielgrzymkowej, a następnie 
zwrócił się bezpośrednio do nas. Po Mszy 
św. wraz z resztą grupy przeszliśmy do 
biblioteki na prywatną audiencję. Wszyscy 
otrzymaliśmy książki z katechezami środo-
wymi, poświęconymi małżeństwu i rodzinie. 
Po chwili przyszedł do nas uśmiechnięty 
Ojciec Święty z rozłożonymi rękami.

Na nasz widok uradowany powiedział: 
To wy macie dzisiaj ładną uroczystość. 
Podarował nam różance, a my Jemu stułę. 
Kiedy rozpoznał, że świadkami ślubu było 
nasze rodzeństwo, z uśmiechem zarządził:  
Chcę mieć zdjęcie z całą rodziną!  Następ-
nie dodał: Chcę mieć portret z młodą parą! 
Na pożegnanie, po ojcowsku pocałował 
nas w czoło. 

Na 15 rocznicę ślubu udaliśmy się do 
Ojca Świętego razem z naszymi dziećmi: 
Karolem, Marysią i Piotrem. To spotkanie 
było dla nas równie wielkim przeżyciem 
jak ślub.

Kiedy Ojciec Święty zmarł czuliśmy 
jakby odchodził ktoś bliski. Dlatego nie wy-
obrażaliśmy sobie, że mogłoby nas nie być 
na Jego pogrzebie. Żegnaliśmy Go jak ojca.

Po 14 godzinach oczekiwania w długiej 
kolejce na Placu oddaliśmy Mu hołd w Ba-
zylice Świętego Piotra. Po niedługim czasie 
z radością udaliśmy się na beatyfikację, a 
potem kanonizację Ojca Świętego.

To, że Święty Jan Paweł II udzielił nam 
ślubu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, 
ale też wielkim zobowiązaniem. Dziś nasze 
dzieci i wnuki bardzo chętnie słuchają histo-
rii o spotkaniach z Ojcem Świętym. A my 
czujemy, że mówiąc o Nim niesiemy Jego 
naukę i przesłanie dalej.

Elżbieta i Jerzy Wolscy

ŚWięty jan paWeł ii BłoGosłaWił 
nasz saKramentalny zWiązeK małżeŃsKi

majóWKa 
rodzinna …
10 maja odbył się w Domu Wspólnoty Sióstr 

Uczennic Krzyża w Czmońcu, kolejny Dzień 
dla Rodziny. Temat „Świętujmy i bawmy się 
razem” stosowaliśmy w praktyce, spotkanie 
miało bowiem charakter rodzinnej majówki. 
Zebrało się ponad 160 osób (dorosłych i dzie-
ci). Przybyły rodziny z gminy Kórnik, z Mosiny, 
Śremu, Poznania, Swarzędza, Zielonej Góry, a 
nawet z Wrocławia. 

Po serdecznym przywitaniu przez Siostry 
rozpoczęliśmy nabożeństwo majowe, które 
poprowadził ks. Franciszek Sikora, proboszcz 
z Bnina. Następnie, już tradycyjnie, dzieci w 
grupach wiekowych udały się na zajęcia spor-
towe i integracyjne, a rodzice na konferencję 
„O świętowaniu w rodzinie”. Wygłosiła je Sylwia 
Wytykowska, żona i mama siedmiorga dzieci. 
Było to właściwie świadectwo o tym, jak ważne 
jest wspólne, rodzinne spędzenie czasu, choć-
by nawet nie miało się sił. Bowiem poświęcenie 

czasu rodzinie jest jednym ze sposobów 
okazywania miłości i służy budowaniu więzi. 
Prywatne zdjęcia rodzinne, które pokazywała 
to skarbnica pomysłów na to, w jaki wspaniały 
sposób można bawić się i świętować każdą 
okazję w rodzinie. 

Przyszedł czas na posiłek – a jako, że 
majówka, to i posilę pod chmurką – kiełbasa z 
grilla z pieczywem, domowy smalec z ogórkiem, 
sałatki, napoje, ciasta – wszystko przepyszne 
i przygotowane wspólnymi siłami Sióstr, grupy 
dorosłych spotykającej się w domu rekolek-
cyjnym i rodzin uczestniczących w spotkaniu. 
Tak pokrzepieni mogliśmy udać się na kolejne 
zajęcia prowadzone przez Uczniów Krzyża 
(świeccy  żyjący charyzmatem Sióstr). Tatu-
siowie wraz z synami udali się na czmonieckie 
boisko na mecz piłki nożnej, mamusie z córkami 
zostały przy domu i oddały się radosnym tań-
com modlitewnym i integracyjnym. 

Potem panie dołączyły do swoich małych i 
dużych mężczyzn, by wspólnie obejrzeć pokaz 
strażacki – byli prawdziwi strażacy w prawdzi-
wym wozie strażackim – dzieciaki były zachwy-
cone. Atrakcjom nie było końca – sportowe gry 

i zawody rodzinne wzbudziły we wszystkich 
ducha rywalizacji. Było przeciąganie liny, rzuty 
butem syta żackim, wyścigi w workach i wyścigi 
rodzin czy rzucanie lotkami – a wszystko w 
dobrej, rodzinnej atmosferze i jak przystało na 
prawdziwe zawody – z nagrodami.  A te prze-
kazał Urząd Miejski w Kórniku. Były więc dla 
dzieci notesiki, kredki i ołówki  promujące gminę 
Kórnik, a dla zwycięskiej drużyny piłkarskiej 
ufundowany przez Burmistrza, Pana Jerzego 
Lechnerowskiego, puchar, który wręczyła  p. 
Irena Kaczmarek, radna Przewodnicząca 
Komisji Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.

Na wyciszenie sportowych emocji odbył się 
I Rodzinny Przegląd Piosenki Maryjnej. Można 
było zaprezentować swój talent muzyczny i 
oddać cześć Matce Bożej, zarówno występem 
rodzinnym =, jak i indywidualnym. 

I tak upłynął piękny, majowy dzień. Ro-
dzinnie i szybko, zresztą jak zwykle u Sióstr. 
Kto nie był niech żałuje, a następnym razem 
niech nie zastanawia się zbyt długo z decyzją 
o przyjeździe. Przywitany zostanie ciepło, jak 
to w Rodzinie bywa. 

Joanna Wolska-Korytek z Rodziną.

w sobotę 31.05.2014 w Szczodrzykowie odbył się i Pik-
nik Rodzinny. Bardzo licznie przybyły całe rodziny; dzieci, 
rodzice i dziadkowie. Pani dyrektor małgorzata Siekierska 
serdecznie przywitała wszystkich na szkolnym dziedzińcu. 
Następnie rodzice obejrzeli krótkie programy artystyczne 
swoich dzieci. Były to m.in. przedstawienia teatralne, pokazy 
taneczne i piosenki.

Po występach nadszedł czas na posiłek. Dla każdej 
klasy tatusiowie przygotowali grillowane kiełbaski. Każdy 
mógł się najeść ,by z nową energią uczestniczyć w spor-
towych konkurencjach i ciekawych zabawach. Hol szkoły 
został zamieniony w sympatyczną kawiarenkę ,w  której 
można było zjeść smaczne ciastka upieczone przez „mamy” 
i porozmawiać przy dobrej kawie.

Uczniowie mogli również skorzystać z porad trenerów z 
„Akademii Reisa”,poćwiczyć umysł przy pomocy specjalnych 
urządzeń z „Akademii Nauki”, czy przeprowadzić doświadczenia 
chemiczne w projekcie „Mały Edison” dzięki Firmie LINGO STAR. 

Punktem kulminacyjnym było otwarcie nowego placu zabaw 
, na który z niecierpliwością czekały dzieci. Dzięki wsparciu fi-
nansowemu i materialnemu rodziców ,szkoła może cieszyć się 
pięknym i kolorowym placem zabaw. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali dyrekcja, rodzice i dzieci. 

Był to dzień pełen wrażeń i spotkań. 
Do zobaczenia za rok.

Elżbieta Wolska

piKniK rodzinny 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła ii w Szczodrzykowie.
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Tegoroczny turniej Zielonoświątkowy roz-
począł się zgodnie z tradycją od mszy świętej 
w kolegiacie Kórnickiej w piękną upalną sobotę 
dnia 07 czerwca a więc w przeddzień Święta 
Zesłania Ducha Świętego a jednocześnie naj-
ważniejsze święto w tradycji Bractw Kurkowych. 
O godzinie 10:45 przed Kolegiatą zebrali się 
odświętnie Bracia, oraz dwóch nowych kan-
dydatów  w gotowości wstąpienia do Bractwa. 
Punktualnie o 10:00 do świątyni wkroczył 
Komendant Brat Wojciech Antczak, prowadząc 
poczet sztandatowy w składzie Braci: chorąży 
Robert Siejak w asyście Zbigniewa Tomaszew-
skiego i Norberta Bińka oraz orszak zacnych 
Braci z Królem 2013 Tomaszem Andreckim 
i Prezesem Markiem Baranowskim. Mszę 
św. celebrował ksiądz Proboszcz Eugeniusz 
Leosz, który wygłosił okolicznościowe kazanie 
i poświęcił dziewiczą  jeszcze Tarczę Królew-
ską 2014, ufundowaną przez ustępującego 
Króla 2013 a  niesioną  przez Braci Floriana 
Chmielnika i Andrzeja Tomiaka. Po zakończeniu 
Mszy św. Prezes Marek Baranowski w krótkich 
słowach podziękował Księdzu Leoszowi za mi-
nioną współpracę z Bractwem Kurkowym oraz 
życzył Mu wielu sukcesów i błogosławieństw na 
nowej placówce kapłanskiej. 

Po opuszczeniu Kolegiaty Bracia udali się 
do swej strzelnicy w Skrzynkach, gdzie odbyło 
się uroczyste przyjęcie kandydatów do Bractwa. 
Przed frontonem Strzelnicy, wobec pocztu 
sztandarowego i zgromadzonych w dwusze-
regu Braci, Króla i Prezesa, obaj kandydaci 
w pozycji przyklęku na prawe  kolano, złożyli  
uroczyste ślubowanie. Prezes potwierdził akt 
przyjęcia do Bractwa, wręczeniem stosownych 
dokumentów oraz symbolicznym uderzeniem 
szabli w lewe ramię Kandydata. Na komendę 
spocznij, nastąpił akt powszechnego zbratania 
„nowych” ze „starymi” poprzez podanie ręki 
i wypowiedzenie imion. Całość uroczystego 
aktu przypieczętował wystrzał z armatki-wiwa-
tówki obsługiwanej przez naszego kanoniera, 
Brata Floriana Chmielnika. Nowoprzyjęci 
Bracia to Robert Kolwicz z Plewisk, z zawodu 
złotnik-jubiler oraz Maciej Łabno z Czmońca, 
inżynier-przedsiębiorca. Obaj Bracia są wieku 
dojrzałego i posiadają poparcie swoich bliskich. 
Kolejnym etapem uroczystości było strzelanie 
statutowe do Tarczy Królewskiej Zielonoświąt-

kowej, dla wyłonienia Króla Zielonoświątkowe-
go 2014, jego dwóch przybocznych rycerzy 
oraz najlepszego strzelca roku. Strzelanie 
odbywało się w dużej dyscyplinie, skupieniu i 
powadze pod sprawną komendą brata Strzel-
mistrza Mariana Błaszaka. Po podsumowaniu 
wyników, Prezes podjął decyzję o ogłoszeniu 
wyników strzelania Królewskiego celem roz-
ładowania emocji i umożliwienia swobodnego 
przeprowadzenia strzelań otwartych z udziałem 
Gości. Królem Zielonoświątkowym Kórnicko-
-Bnińskiego Bractwa Kurkowego został Brat 
Zdzisław Jakubowski, strzelec wyśmienity, 
człowiek prawy, bedący już Królem w roku 
2007. Godność Pierwszego Rycerza uzyskał 
Brat Norbert Biniek a Drugim Rycerzem został 
Brat  Marcin Nowak, który otrzymał jednocze-
śnie tytuł Najlepszego Strzelca Roku. Przez 
kilka chwil owacje  ogłuszyły wszystkich w 
strzelnicy, po czem nastapiły niekończące się 
gratulacje i życzenia.  Nastąpił wreszcie czas  
wesołej zabawy z udziałem Gości, wsród 
których byli przedstawiciele Sponsorów tarcz  
oraz przyjaciele Bractwa. Rozpoczęło się 
strzelanie otwarte do trzech tarcz okoliczno-
ściowych sponsorowanych oraz do kura. W 
trakcie strzelania  bufet serwował smaczne 
golonki przygotowane przez Brata Stanisława 
Szczesnego. Szefem kuchni był tym razem 

Brat Włodzimier Wrzeszcz a pomocą służył 
ochotniczo Brat Piotr Justkowiak. Zmagania 
strzeleckie również pełne emocji, zakończyły 
się ogłoszeniem wyników: Tarczę  ufundowaną 
przez Hotel RODAN zdobył Brat  Zbigniew To-
maszewski, druga była Alicja Czyż z Poznania, 
znana bywalczyni w naszej strzelnicy a trzecią 
lokatę zajął nasz Prezes Marek Baranowski. 

Tarczę Firmy KALISTO zdobyła Alicja Czyż, 
drugi był Marek Baranowski a trzeci Wojciech 
Antczak. Tarczę Firmy LUK-POL, zdobyła Maria 
Radoła, drugi był Zdzisław Jakubowski a trzeci  
Robert Kolwicz, nowoprzyjęty do Bractwa.  
Strzelanie do Kura wygrał Brat Norbert Biniek, 
drugi był Miłosz Kolwicz syn Roberta, a trzecią 
lokatę uzyskał Brat Roman Fludra. Na zakoń-
czenie Prezes wręczył Bratu Włodzimierzowi 
Wrzeszczowi zaległy Medal Drugiego Ryce-
rza za Strzelanie statutowe Trzeciomajowe. 
Owacje, gratulacje i powszechna wesołość 
nie miały końca podczas sesji zdjęciowej 
upamiętniającej wręczenie nagród najlepszym 
strzelcom turnieju. 

Zapraszamy na strzelanie nocne, Święto-
jańskie w sobotę 28 czerwca.   

Roch Tarczewski

  turniej strzelecKi o tytuł Króla zielonoŚWiątKoWeGo 2014
w Kórnicko-Bnińskim Bractwie Kurkowym 

Było dużo czasu na życie. Przeleciał. Nie dało się go zatrzymać

Rodzinie, Przyjaciołom, znajomym, ks. wikariuszowi za posługę 
kapłańską, Zakładowi Pogrzebowemu Moniki Orlewicz-Kulas, 

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we mszy św. żałobnej i ostat-
niej drodze naszego drogiego Brata, Szwagra i Wujka

śp. Romana Grabowskiego
wdzięczne podziękowanie za okazane współczucie, modlitwę, 

intencje mszalne i przepiękne kwiaty
składa 

Rodzina

SPRoSTowANiE
 
W poprzednim numerze Kórnicza-

nina (nr 11/433 z 6 czerwca 2014r.)                      
w tekście pt. „Gmina Kórnik Wylęgarnią 
Pomysłów” (str. 10) błędnie podaliśmy 
nazwisko szachisty, który przeprowa-
dził symultanę szachową. 

Swoje mistrzowskie umiejętności 
udowodnił podczas symultany Pan 
Jakub Zgarda.

Za pomyłkę przepraszamy.

Redakcja 

Po 95. lATAch

 Śladami Kompanii
KórnicKiej 

NA FRoNciE Pod RAwicZEm

Członkowie Koła Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego w Kórniku, z liczną grupą 
młodzieży szkolnej, dnia 14 czerwca 2014 r 
udali się do Miejskiej Gorki. Powitani zostali 
przez burmistrza Karola Skrzypczaka, Henry-
ka Hejduckiego - prezesa Koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Miej-
skiej Górce, Mariana Rapióra - miejscowego 
regionalisty i twórcy lokalnego skansenu oraz 
Marię Strużyk - wnuczkę Wincentego Brze-
skwiniewicza organizatora Rzeczypospolitej 
Miejsko-Górskiej. Naszymi przewodnikami szla-
kiem Kompanii Kórnickiej byli Henryk Hejducki, 
Marian Rapiór i Maria Strużyk. Dzięki erudycji 
Henryka Hejduckiego zaktualizowaliśmy wie-
dzę o wydarzeniach związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim pod Rawiczem i udziale w nim 
Kompanii Kórnickiej.

W Miejskiej Górce już 6 listopada 1918 
r. powołano Radę Robotniczo - Żołnierską 
która przejęła władzę w mieście. Przewodzili 
jej Wincenty Brzeskwiniewicz i ks. Roman 
Dadaczyński. Dnia 10 listopada odbyło się tajne 
spotkanie Komitetu Obywatelskiego którego 
przewodniczącym został ks. Zdzisław Zakrzew-
ki, proboszcz parafii w Golejewku. Jemu też 
powierzono przewodnictwo Powiatowej Rady 
Ludowej. Wybuch Powstania 27 grudnia 1918 
r. był sygnałem do dalszych działań w tym 
działań zbrojnych. Dnia 8 stycznia w Miejskiej 
Górce powołano Straż Ludową z komendan-
tem Ignacym Buszą z Rogożowa, który został 
dowódcą Powstania Wielkopolskiego na powiat 
rawicki. Dwa dni później, 10 stycznia w Miejskiej 
Górce utworzono trzy kompanie powstańcze. 
Powstańcy zajęli miasto Sarnowę, obsadzili 
dworzec, ratusz i pocztę. Reakcją na te dzia-
łania był atak niemieckich żołnierzy 50 pułku 
piechoty z Rawicza (Hanowerskiego), którzy 
wyparli powstańców z Sarnowy. Rozpoczęły się 
krwawe walki o Rawicz. Pierwsza bitwa rawicka 
odbyła się w dniach 3/4 lutego. Ponowna próba  
zdobycia Rawicza (druga bitwa rawicka) nie 
powiodła się. W okolicy Miejskiej Górki skon-
centrowano kilka powstańczych Kompanii, w 
sumie około 1100 żołnierzy.

Do Miejskiej Górki 4 kompania baonu 
śremskiego, pod dowództwem Stanisława 
Celichowskiego, zwana kórnicką przybyła 7 
lutego, liczyła około 160 dobrze uzbrojonych 

żołnierzy, z 3 drużynami ckm i 3 drużynami lkm. 
Kompanię Kórnicką zakwaterowano we wsi 
Niemarzyn około 3 km na południe od Miejskiej 
Górki. Kwaterowano ich w pomieszczeniach 
dworu i szkoły gdzie kwaterowało dowództwo. 
Na jej tle wykonano zbiorowe zdjęcie na którym 
widzimy 109 żołnierzy.

Dnia 10 lutego Niemcy zaatakowali lewe 
skrzydło ugrupowania polskiego. Wobec za-
grożenia, około 10:30 wezwano kórniczan aby 
zabezpieczyli odcinek między Słupią Kapitulną 
a Zawadmi. Około 12tej II pluton Stanisława 
Walkowiaka który z 1 ckm obsadził skrzyżowa-
nie dróg we wsi Zawady, do Słupi Kapitulnej i 
Ugody. III pluton Stanisława Budzicha, również 
z ckm obsadził skraj lasu na północ od tego 
skrzyżowania z dogodnym obstrzałem pól 
miedzy Stwolnem a Słupią Kapitulną. Po bra-
wurowym ataku i odbiciu wsi Zawady uderzono 
w kierunku wsi Stwolno. Około 16:00 Stwolno 
zdobyto i rozpoczęto pościg nieprzyjaciela w 
kierunku wsi Zielona Wieś. Pościg zakończo-
no we wsi Wydawy około 20 km od Miejskiej 
Górki. Około 20tej nieprzyjaciel z Wydaw został 
wyparty, a kontrolę nad wsią przejęła kompania 
dolska. W Zielonej Wsi obserwowaliśmy ślady 
artyleryjskich pocisków niemieckich tkwiących 
w ścianach kościoła. 

Po północy kompania kórnicka z nową 
sławą powróciła na swoje kwatery do Niema-
rzyna. Dnia 18 lutego 1919 r. sytuacja na froncie 
południowym pod Rawiczem ustabilizowała się. 
Utworzono linię demarkacyjną i kontrolowano 
ją do 17 stycznia 1920, gdy zgodnie z posta-
nowieniami Traktatu Wersalskiego; Rawicz, 
Bojanowo, Kępno i wiele innych miejscowości 
znalazły się w granicach Odrodzonego Pań-
stwa Polskiego. Niepodległość do Rawicza 
przyszła 17 stycznia 1920 r. Przyniosło ja 
Wojsko Polskie. 

Kórnicka delegacja Koła TPPWlkp. złożyła 
wiązanki kwiatów na grobach poległych Po-
wstańców Wielkopolskich w Miejskiej Górce, 
w Zielonej Wsi i na zbiorowej mogile zamordo-
wanych w czasie II wojny światowej 453 osób 
przy Klasztorze Franciszkanów w Miejskiej 
Górce. Zwiedziliśmy również podziemną kapli-
cę, miejsce katorgi Polaków w czasie II wojny 
światowej. Na koniec odwiedziliśmy skansen i 
bogata kolekcję Mariana Rapióra.

Wyjazd naszej grupy był możliwy dzięki 
pomocy finansowej urzędu dla organizacji 
pozarządowych. Wypada nam podziękować 
burmistrzowi Miejskiej Górki oraz wymienionym 
wyżej osobom za perfekcyjną organizacje 
naszego pobytu w Miejskiej Górce.

  Kazimierz Krawiarz

O Powstaniu Wielkopolskim pomimo 
upływu ponad 95 lat, w dalszym ciągu wie-
my mało. Do świadomości Polaków jeszcze 
nie trafiło skoro w Wielkopolsce dzień 
11 listopada jest obchodzony jako Dzień 
Niepodległości. Wojna zwana Powsta-
niem Wielkopolskim została ostatecznie 
zakończona 17 stycznia 1920 r. przejęciem 
ostatnich skrawków Ziemi Wielkopolskiej; 
m. innymi Kępna i Rawicza. Powstanie 
Wielkopolskie nie doczekało się opraco-
wania encyklopedycznego. 

Dnia 29 maja w Sali Rady Miejskiej w 
Ratuszu Bnińskim odbyło się spotkanie z 
Eligiuszem Tomkowiakiem; regionalistą, 
historykiem, kolekcjonerem, znawcą histo-
rii Dopiewa. Od 30 lat zbiera on pamiątki 
historyczne związane z dziejami Wojska 
Polskiego od  końca XVII w. po czasy 
współczesne. Kolekcjonuje ordery, odzna-
ki, medale, ordery, fotografie, dokumenty, 
mundury i części oporządzenia i uzbrojenia. 
Jest autorem ponad 120 publikacji. Od 1979 
r. zorganizował ponad 37 wystaw i 34 Sesje 
popularno-naukowe poświęcone historii 
Powstania Wielkopolskiego. Słuchaczami 
Jego wykładu byli członkowie Koła Pamięci 
Powstania Wlkp. i zaproszeni goście m. 
innymi członkinie Koła Pamięci Powstania 
Wlkp. z Kleszczewa na czele z Haliną Ko-
walewska, prezeską koła.

Spotkanie było okazja do przekazania 
przez Zefirynę Sochacką z Gowarzewa 
stroju ludowego swojej mamy Pelagii 
Jędrzejczak z Borowskich w okresie mię-
dzywojennym mieszkanki Piotrowic koło 
Panewnik (Śląsk) oraz licznych wyszywa-
nek do Izby Pamiątek Regionalnych. 

Spotkanie było okazja do wręczenia 
kolejnych Kórnickich Krzyży Powstańczych. 
Otrzymali je: Stefan Kuźma (bratanek 
Powstańca Wlkp. Antoniego Kuźmy), 
Krzysztof Kosowicz (syn Powstańca Kazi-
mierza Kosowicza), Andrzej Łopka (krewny 
Powstańca Czesława Łopki) oraz Jarosław 
Łuczak kustosz Wielkopolskiego Muzeum 
Wojskowego oraz Eligiusz Tomkowiak który 
opowiedział na spotkaniu o historii Wielko-
polskiego Krzyża Powstańczego. Ustano-
wiono go dekretem Rady Państwa z dnia 
1.02.1957. Nadawano go osobom które z 
bronią w ręku lub w inny aktywny sposób 
uczestniczyli przeciw zaborcom niemieckim 
w powstaniu wielkopolskim w1918/1919. 
Wykład ilustrowała wystawa eksponatów z 
Prywatnego Gabinetu Pamiątek Historycz-
nych Eligiusza Tomkowiaka.

Aktu wręczenia dokonali: Antoni Kalisz, 
wiceburmistrz, Dorota Przybylska, prezes 
Koła T.P.P. Wlkp. Gratulacje wyróżnionym 
złożył Andrzej Szymankiewicz, prezes 
Okręgu Poznańskiego T.P.P.Wlkp.

  
Kazimierz Krawiarz 

Krzyże 
poWstaŃcze

 EliGiUSZA TomKowiAKA Z doPiEwA
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Bardzo cenna i potrzebna inicjatywa 
przeglądu teatralnego, który już XIV raz 
zorganizowało Gimnazjum w Robakowie. 
Tym razem miejscem przeglądu była nowa 
świetlica w Robakowie, gospodynie: pani 
dyr. Bożena Czerniak oraz zaangażowane 
nauczycielki Hanna Złota-Maćkowiak i Agata 
Czerniga-Pierożek zadbały o sprawną or-
ganizację i przyjazną dla młodych artystów 
atmosferę do występów. Zaprezentowało 
się sześć gimnazjów: Gimnazjum w Roba-
kowie, opiekun Agata Czerniga-Pierożek 
i Hanna Złota-Maćkowiak w sztuce Marty 
Guśniowskiej „Wąż…” ; Gimnazjum w Krzy-
kosach, opiekun Marta Skrzypek, w sztuce 
Maliny Prześlugi „Bajka o włosie Patryku”;  
Gimnazjum nr 1 w Luboniu, opiekunowie 
Aleksandra Kołcz i Przemysław Walkowiak, 
w sztuce na podstawie skeczów kabaretu 
„Potem”, „Teraz potem”; Gimnazjum nr 1 
Gminy Wągrowiec, opiekun Barbara Orzoł 
, w „Od ucha do ucha”; Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 4 w Poznaniu, opiekun 
Hanna Szeląg, w scenariuszu autorskim „A 
lęki rosną”, Gimnazjum w Kórniku, opiekun 
Anna Paprocka, w sztuce Moniki Popek 
„Monolog znerwicowanego ucznia”. 

Tematem przeglądu był „Mój świat”. I 
takie też najważniejsze kryterium obrało jury 
w składzie: Agata Wittchen-Barełkowska, 
kierownik Działu Promocji i Edukacji Teatru 
Nowego w Poznaniu, Edyta Łukaszewska, 
aktorka Teatru Nowego w Poznaniu oraz 

moja osoba – czy to rzeczywiście świat 
występujących młodych, czy dobrze czują 
się w przedstawianym temacie. A więc oce-
niono właściwy wybór tematu i sposób jego 
przedstawienia. I tak jednomyślnie I miejsce 
XIV Przeglądu Małych Form Teatralnych za-
jęło Gimnazjum w Robakowie z fragmentem 
sztuki „Wąż”; II miejsce Gimnazjum nr 1 w 
Luboniu „Teraz potem”; III miejsce Gimna-
zjum w Krzykosach „Bajka o włosie Patryku”. 

Z każdego gimnazjum na scenie wystę-
powało kilkanaście osób, podziękowania 
należą się więc zarówno gospodarzom 
za sprawną organizację, jak i opiekunom 
za czuwanie nad młodzieżą. Dodatkowo 
również za ich wkład pracy w rozbudzanie 
wśród młodych artystycznych pasji, w roz-
wijanie talentów, w dawanie możliwości na 
samodzielny występ i konfrontację z osią-
gnięciami innych.

Będąc drugi raz w jury przeglądu, miałam 
okazję rozpoznania występujących z ubiegłe-
go roku, ocenienia ich rozwoju  i osiągnięć w 
ciągu roku, kontynuacji pracy indywidualnej 
i jako grupy. Przegląd daje możliwość takiej 
konfrontacji, przybliża teatr i jego specyfikę. 
Kto z młodych raz oddał się Melpomenie, ten 
zostanie na długo pod jej urokiem. Pragnę 
podziękować paniom z jury za ich  wnikliwą 
analizę spektakli, osiągnięć młodzieży, pracy 
opiekunów. Za słowa do nich skierowane 
przez aktorkę Edytę Łukaszewską o pracy 
w zawodzie i by młodzież nie myliła aktorów 

z celebrytami. Pani Agacie Wittchen-Bareł-
kowskiej za podsumowanie przyznanych 
nagród, za komentarz i wyjaśnienie obranego 
kryterium.

Jury przyznało pięć nagród aktorskich 
dla młodych talentów: I nagroda  - Arkadiusz 
Charzyński, II – Bartosz Urbaniak, III – Michał 
Gajda, IV – Wiktoria Zdrojewska, V – Mag-
dalena Zimniak. Gratulacje!

Przyznano też wyróżnienia aktorskie I i II 
stopnia. I tak I stopnia w porządku alfabetycz-
nym: Dawid Bartkowiak, Artur Bałczyński,  
Weronika Jakubczak, Weronika Kaczmarek, 
Przemysław Kopczyński, Filip Wesołowski. II 
stopnia – Maria Bocian, Marcelina Górska, 
Martyna Kochańska, Oskar Nowak.

Po uroczystym wręczeniu nagród, dyplo-
mów i wspaniałych nagród książkowych ze 
specjalną okazjonalną pieczątką przeglądu 
(autorstwa pani Olgi Gogolewskiej), była 
okazja do omówienia z opiekunami przedsta-
wionej pracy, uwag jury co do wyboru tematu, 
jego wystawienia, pomysłów, właściwego ob-
sadzenia młodzieży. Na jej rezultaty przyjdzie 
nam czekać okrągły rok, na jubileuszowy XV 
Przegląd – naprawdę warto. 

Na tym przeglądzie zabrakło mi szersze-
go kórnickiego środowiska, szczególnie osób 
zajmujących się  kulturą. Mam nadzieję, że 
ich nie zabraknie na następnym jubileuszo-
wym XV Przeglądzie.

Anna Łazuka-Witek

dzieŃ uŚmiechu, Gier i zaBaW W KonarsKim
 
Uśmiechy, radość, śmiech, humor, zabawa i to wszystko można było wyczytać na twarzach dzieci podczas festynu zorganizowa-

nego z okazji dnia dziecka w czerwcowy, słoneczny weekend na zielonej polanie nieopodal świetlicy w Konarskim. Po zadowolonych 
twarzach dzieci wszystko już można było wyczytać, był to na pewno miło i rodzinnie spędzony czas. Nie zabrakło zabaw, atrakcji, 
niespodzianek oraz nagród. Było wprost wspaniale. Konkursy, zabawy, konkurencje, i tańce przy których dzieci świetnie się bawiły 
fantastycznie prowadziły pani Beatka oraz Kasia z naszej wioski. O to abyśmy nie zgłodnieli troszczył się pan Jacek który cały czas 
utrzymywał ogień pod grillem oraz panie z Koła Gospodyń które przygotowały pyszne, świeżutkie wypieki których każdy mógł skoszto-
wać. Nie było żadnej wolnej chwili, cały czas coś się działo były tańce, rzucanie balonami z wodą, przejazdy bryczką konną, konkursy: 
„Jaka to melodia”  oraz „Familiada”, dzieci malowały także portret naszego sołtysa, było również ciągnięcie liny i malowanie twarzy. Nie 
można tu też zapomnieć o naszym panie Sołtysie oraz Radzie sołeckiej dzięki którym cała impreza się odbyła i ze mieliśmy tyle atrakcji 
oraz nagród za konkursy. Dzieci czekają już na kolejny festyn który odbędzie się już niebawem a być może już w tegoroczne wakacje.  

Ewelina Toboła

XiV PRZEGląd mAŁYch FoRm TEATRAlNYch

małe formy – duża spraWa W sobotę 14.06 na terenie Kórnickiego ośrod-
ka sportu i rekreacji odbyła się pierwsza edycja 
koncertów w ramach przeglądów Rok w Rock. 

Pod zadaszoną sceną, zaopatrzeni w 
parasole dla publiczności, do ostatniej chwili 
organizatorzy oraz członkowie zespołów czekali 
aż padający przez cały dzień deszcz w końcu 
ustąpi, Na szczęście zgodnie z zapowiedziami 
na pół godziny przed planowanym rozpoczę-
ciem przeglądu, zza chmur wyjrzało Słońce 
i koncert mógł się rozpocząć bez przeszkód. 

Przegląd powiatowy zainaugurował zespół 
Eleanor Gray z Poznania, który zaserwował 
zgromadzonej publiczności bardzo energetycz-
ny zestaw utworów, w których dało się usłyszeć 
wyraźne wpływy rocka w amerykańskim wy-
daniu.  Muzycy zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom, a muzyka zespołu wyraźnie przypadła 
zgromadzonej publiczności do gustu.  Nie ma 
się zresztą co dziwić – Eleanor Gray to już 

uznana marka młodej sceny rocka w Polsce. 
Po występie Eleanor, nadszedł czas na 

inauguracyjny koncert przeglądu wojewódzkie-
go: na scenie pojawili się muzycy poznańsko 
– jarocińskiego zespołu Burbon, prezentujący 
zadziornego hard rocka w klasycznym wydaniu.  
Podczas koncertu w Kórniku zespół promował 
swoją najnowszą płytę pt. „Revolver”, której pre-
miera miała miejsce dzień wcześniej.  Bardzo 
żywiołowy i energiczny występ zespołu spotkał 
się z entuzjastyczną reakcją publiczności, a 
kilka osób utworzyło nawet pod sceną mini 
„kocioł”, znany z większości dużych imprez 
rockowych. 

Pierwszy koncert w ramach przeglądów 
Rok w rock należy uznać, pomimo kapryśnej 
pogody, za udany. Organizatorzy chcieliby 
serdecznie podziękować zespołom oraz zgro-
madzonej publiczności! 

Kuba Klawitter

roK W rocK

loGistycy na praKtyKach
   W maju bieżącego roku uczniowie Technikum  Zespołu 

Szkół w Kórniku  uczestniczyli w czterotygodniowych praktykach 
zawodowych. Dzięki porozumieniu z renomowanymi firmami mieli 
szansę uzyskać cenne doświadczenie zawodowe, a dotychczas  
zdobytą  wiedzę teoretyczną  wykorzystać w praktyce.

Było to nowe wydarzenie  w życiu szkoły, gdyż kórnickie tech-
nikum logistyczne  powstało trzy lata temu, i w tym roku szkolnym 
pierwszy rocznik odbywał miesięczne praktyki.  Nawiązanie 
współpracy ze znanymi firmami przyniosło wiele korzyści dla 
tegorocznych trzecioklasistów   i stworzyło doskonałe podwaliny 
na przyszłe lata. Pod opieką kompetentnych pracowników młodzi 
praktykanci szkolili się w  przedsiębiorstwach zlokalizowanych 
blisko Kórnika. Jedna z grup zdobywała pierwsze doświadczenia w  
firmie Panopa Logistik Polska Sp. z o.o.  w Swarzędzu, druga - w  
Jula Poland Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Szwedzkiej. Pozostali 
uczniowie poznawali praktyczną stronę swojego zawodu w Market 
OBI Poznań przy  ul. Szwedzkiej oraz zakładzie Sokołów S.A. – 
Oddział  Robakowie.  Zaangażowanie uczniów oraz stworzone im 
warunki pracy w doskonały sposób uzupełniły trzyletni okres nauki. 
Wykonywali oni wiele rozmaitych zadań dotyczących planowania i 
organizacji prac związanych z procesem logistycznym oraz gospo-

darką magazynową. Dodatkowo mogli nawiązać wiele  kontaktów 
zawodowych oraz  zdobyć referencje od kierownika stażu, które 
będą sygnałem dla przyszłego pracodawcy o rzetelności kandyda-
ta. Ukończone praktyki zwiększają szansę młodego człowieka  na 
znalezienie ciekawej pracy na początku drogi zawodowej.

  Ż.J
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turniej 
W BoróWcu

W dniu 28 maja nasze żaki pod wodzą 
trenerów Marka Bugajskiego i Mateusza

Skrzypczaka wzięły udział w silnie obsa-
dzonym turnieju w Borówcu.  Celem trenerów 
jaki postawili przed piłkarzami na turniej  była 
tylko i wyłącznie dobra zespołowa gra, a co 
za tym idzie dobry wynik sportowy. Wszystko 
w tym dniu przemawiało za tym, aby ten cel 
osiągnąć - pogoda, przygotowanie za-wod-
ników  oraz wysoki poziom jaki prezentowali 
chłopcy w ciągu tygodnia na treningu. Jak się 
okazało po kilku godzinach zmagań, cel został 
zrealizowa-ny bez problemu. W turnieju nasz 
klub reprezentowali: Borys Piętka, Krzysz-tof 
Plaszczak, Filip Wittman, Krzysztof Włodarz, 
Piotr Włodarz, Max Trybus, Maciej Wiatr oraz 
Dawid Szymaniak

W turnieju czekały nas ciężkie mecze z 
Orłami Borówiec, Polonią Środa Wiel-kopolska, 
Unią Swarzędz, Avią Kamionki oraz MKS Kadet 
Bajkowa Kraina Tulce.

Pierwszy mecz z Orłami Borówiec obfi-
tował w dużą ilość sytuacji z naszej strony, 
jednak przez większą część meczu przeciwnicy 
skutecznie się broni-li. Dopiero w końcówce 
spotkania drużyna z Borówca musiała uznać 
wyższość naszej drużyny.  Bramki zdobyli: 
Krzyś Włodarz oraz Maxa Trybus.  Mecz wy-
-grywamy 2:0.

Drugie spotkanie również zacięte z drużyną 
Polonii Środa Wielkopolska za-kończyło się 
takim samym wynikiem jak pierwszy nasz mecz 
tj. 2:0, Bramki w tym meczu strzelali Maciej 
Wiatr i Krzysiu Włodarz. Mecz podobny do 
pierw-szego, z dominacją naszej drużyny, a co 
cieszy - skuteczność bardzo dobra.

Kolejny mecz Kotwica Kórnik zagrała z Unią 
Swarzędz. Był to najtrudniejszy mecz w całym 
turnieju. Spotkanie otworzył bramką z połowy 
boiska Borys Piętka. Później nasza drużyna 
została nieco zepchnięta do obrony, no i nie-

-stety... tracimy pierwszą 
bramkę w tym turnieju. Po 
stracie piłki  na poło-wie 
boiska i przewadze 2:1 
zawodników ze Swarzę-
dza jest remis 1:1.  Kotwica 
się nie poddaje ! Walczy 
do końca.

Tuż przed końcowym 
gwizdkiem, piękną indy-
widualną akcją popisał się 
ponow-nie Borys Piętka i 
dzięki jego świetnej posta-
wie wygrywamy 2:1.

Mecz numer 4 to spo-
tkanie z Avią Kamionki. 
Przeciwnik równie wyma-
gający co Unia Swarzędz.  
Jak się później okazało, 
było to spotkanie o pierw-
sze miej-sce w dzisiejszym 
turnieju. Widowisko bar-
dzo emocjonujące. Jedna 
i druga drużyna ma swoje 
sytuacje bramkowe, lecz 
świetnie w naszej bramce spisuje się Dawid 
Szymaniak. 

Bramkarz gości również nie odpuszcza, a 
każda udana interwencja motywuje go coraz 
bardziej i chłopak broni coraz pewniej. W tym 
meczu dopisało nam po raz kolejny szczęście, 
ponieważ było to spotkanie do pierwszej 
bramki, któ-rą strzelił Maciej Wiatr. Wynik 
końcowy 1:0.

Pierwsze miejsce dla Kotwicy !! Brawo 
chłopcy.  Formalności trzeba dopełnić w ostat-
nim meczu z teoretycznie najsłabszą drużyną 
oraz z lekkim sentymen-tem, dla niektórych 
zawodników.

Ostatni przeciwnik MKS Kadet Bajkowa 
Kraina Tulce. W tym spotkaniu wystąpi-li 
zawodnicy, którzy wcześniej grali u naszych 
przeciwników. Jednak wynik wszystko wyjaśnia 
żadnych sentymentów - 3:0. Pewne zwycięstwo 
naszych pod-opiecznych. Bramki strzelali 2x 
Krzysztof Plaszczak i 1x Filip Wittmann. Koncert 

w wykonaniu naszych zawodników. Przez cały 
turniej mocno dopingowa-ni przez rodziców, 
którzy z meczu na mecz coraz bardziej wspie-
rali swoich pupilków. Cały turniej uwieńczony 
wygraną w pięknym stylu i w podziękowaniu 
dla kibiców naszej drużyny.

Na koniec ceremonia zakończenia wraz z 
wręczeniem pucharu oraz dyplomów. Po

ceremonii każdy z chłopaków miał również 
swoje 5 minut.  Fotoreporterzy uchwycili te pięk-
ne chwile z trofeum za pierwsze miejsce, a na 
koniec mu-siało być również zdjęcie grupowe.

Turniej zakończył się po 4 godzinach cież-
kich zmagań. Dla Kotwicy bardzo pozytywne 
zakończenie i pierwsza wygrana w prestiżowym 
spotkaniu w nieodle-głym od Kórnika - Borów-
cu. Gratulacje dla wszystkich chłopaków oraz 
dla ro-dziców, którzy wiernie wspierali naszą 
drużynę !! Jeszcze raz dziękujemy !

RJ
 

sport szKolny
REJoN-PoZNAŃ wSchód

 w 4-BoJU lA
Na stadionie w Jarocinie dziewczęta 

Szkoły Podstawowej w Szczodrzykowie 
walczyły o awans do finału wojewódz-
kiego w 4-boju lekkoatletycznym. Termin 
zawodów był nieco niefortunny dla szkoły, 
bowiem dziewczęta walczyły dzień po 
przyjeździe z wycieczki szkolnej. Mimo 
to, uzyskały niezłe rezultaty, chociaż 5 
miejsce nie dało szansy walczenia w 
finale. W sumie uzyskały 1141 pkt. a 
w powiecie 1180p.Najwięcej punktów 
podobnie jak na zawodach powiatowych 
uzyskała Oliwia Tórz-239p, Zofia Stroiwąs 
234p, Aleksandra Mitek- 232p.  Julia Ma-
cuda-224 p, Dominika Sosnowska- 205p., 
Weronika Lebiedź-183p. Z ciekawszych 
wyników należy wymienić: 4,12 cm w dal 
i 2:07,43 sek. na 600m Oliwii Tórz i 41 m 
w p. palantowej Moniki Lebiedź.

FiNAŁY miSTRZoSTw 
wiElKoPolSKi w lEKKiEJ ATlETYcE

W Lesznie startowało tylko dwóch na-
szych lekkoatletów, którzy po zawodach 
gminnych, powiatowych, rejonowych 
awansowali na zawody wojewódzkie. Naj-
wyższe miejsce zajął Artur Maciejewski 
z Gimnazjum Kórnik , który z rezultatem 
42,96 sek. poprawił swój rezultat z re-
jonu ( 43,22 sek.) na. 300 m pł.- 42,96 
sek i zajął 8 miejsce. Adam Żarniewicz 
z Robakowa w tej samej konkurencji był 
15 z wynikiem 46, 35 sek. ( w rejonie 
45,31sek.). 

XXV „ZABAwA NiE ZNA GRANic”
To już po raz 25 uczniowie klas 

czwartych szkół podstawowych wraz 
z nauczycielami , rodzicami i niektóry-
mi dyrektorami szkół rywalizowali na 
sportowo w tej imprezie. Od wielu lat 
gospodarzem imprezy z udziałem ponad 
70 uczestników jest  Szkoła Podstawo-
wa w Szczodrzykowie. Reprezentacje 
przywitały i serdecznie ugościły dyrek-
torki szkoły z p. Małgorzata Siekierską na 
czele. Trud organizacji  tej imprezy podjęli 
się nauczyciele pp. Darek Śmigielski i 
Barbara Jańczyk. Przygotowali medale 
dla wszystkich uczniów , bez względu 
na miejsce uzyskane oraz dyplomy dla 
szkół. W tym roku puchar przechodni za 
zwycięstwo zdobyła Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Kórniku-Bninie, którą reprezento-
wali:              Zofia Byczyńska, Rozalia 
Halaburda, Nikola Rozmiarek, Patrycja 
Skornia, Maria Matuszewska, Franciszek 
Kowalski, ,Maksymilian Pogonowski, 
Krzysztof Maślanka, Jakub Cyrulewski, 
Adrian Rataj, Marcin Kuźma oraz doro-
śli: Patryk Halaburda, Wioleta Skornia i 
Małgorzata Iszkuło.

Kolejne szkoły w imprezie to Szkoła 
z Szczodrzykowa, Radzewa i Kórnika.

W ramach rywalizacji były m.in. wy-
ścigi rzędów, rzutki do tarczy, układanie 
hasła na czas, zabawa z odbijaniem lotek 
a także bieg na 50m, skok w dal, rzut p. 
palantową i sztafeta. Był też doping w 
postaci haseł np.”Zdrowo jemy, świetnie 
gramy , na sportowo wygrywamy” lub        
„ tylko fair-play gra radość wszystkim 
da”. Całość imprezy przeprowadziła or-
ganizatorka sportu szkolnego w Kórniku 
Anna Rauk, sędziowały wolontariuszki z 
Zespołu Szkół w Kórniku wraz z swoją 
nauczycielką p. Iwoną Rauk.

 W konkurencjach indywidualnych na 
wyróżnienie zasługują wyniki uzyskane 
w biegu na 50m Magdaleny Sułkowskiej 
z Radzewa 8,37 sek. i Maksymiliana Po-
gonowskiego z Bnina 8,20 sek. W skoku 
w dal Sylwii Rumińskiej z Radzewa -3,57 
m i Miłosza Garstkiewicza z Kórnika 
3,66m oraz w rzucie piłeczką  palantową 
Marii Haremskiej z Szczodrzykowa 33 m 
i Krzysztofa Maślanki z Bnina 40m. Była 
też mała niespodzianka w postaci drob-
nych  upominków dla trzech najlepszych 
w tych konkurencjach , które wręczyła 
organizatorka imprezy.

KóRNiK NAJlEPSZY w PowiEciE
Miło nam poinformować, że we współ-

zawodnictwie sportowym szkół powiatu 
poznańskiego pierwsze miejsce zajęła 
GMINA KÓRNIK, wyprzedzając zdecy-
dowanie gminę Swarzędz i Mosinę. W 
kategorii szkół bezkonkurencyjne było 
GIMNAZJUM W KÓRNIKU, które także 
zajęło pierwsze miejsce. Ponadto w szóst-
ce wyróżnionych szkół  na trzecim miejscu 
uplasowała się SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 1 W KÓRNIKU  a także na miejscu 
szóstym SZKOŁA PODSTAWOWA W 
SZCZODRZYKOWIE. 

Na sukces gminy zapracowały szkoły, 
które wywalczyły punkty we wszystkich 
imprezach powiatowych . O miejscu 
szkół decydowały punkty zdobyte w 
mistrzostwach powiatu w 10 najlepiej 

punktowanych dyscyplinach. Całoroczny 
trud został nagrodzony,

W dniu 11 czerwca 2014 na stadionie 
w Puszczykowie z udziałem władz powia-
towych: m.in. wicestarosty p. Tomasza 
Łubińskiego, radnych powiatu, burmi-
strzów nagrodzonych gmin  wręczano 
najlepszym szkołom puchary Starosty, dy-
plomy  oraz drobne upominki dla uczniów. 
Naszą gminę  reprezentowali  dyrektorzy 
wyróżnionych szkół, nauczyciele wf, i 
uczniowie-sportowcy. Puchar dla naj-
lepszej gminy w zastępstwie burmistrza 
odbierał dla Kornika sekretarz Urzędu 
Miejskiego p. Leszek Książek oraz orga-
nizatorka sportu szkolnego Anna Rauk. 
GRATULUJEMY!!! 

Uroczyste podsumowanie roku sporto-
wego w naszej gminie odbędzie się w dniu 
24 czerwca 2014 roku w salce sesyjnej 
Rady Miejskiej w ratuszu w Bninie.

miSTRZoSTwA GmiNY
 w PiŁcE REcZNEJ S.P.

Zawodami w piłce ręcznej dziewcząt i 
chłopców zakończył się sportowy rok  w 
naszej gminie. W hali OAZA odbyły się 
mistrzostwa szkół podstawowych, które 
wyłoniły najlepsze szkoły do reprezen-
towania gminy Kórnik w powiecie w roku 
szkolnym 2014/2015.Współorganizatora-
mi imprezy były szkoły z Kórnika i Bnina a 
sędziowali nauczyciele wszystkich szkół. 
Puchary i medale ufundował p. Paweł 
Skornia - Firma Real ze Śremu.

Mistrzem gminy w kategorii dziewcząt 
została Szkoła Podstawowa nr 2 w Kór-
niku-Bninie, którą reprezentowały: Zofia 
Jankowiak, Zuzanna Kobielak, Jagna 
Lasek, Celestyna Siejak, Zofia Staś-
kiewicz, Aleksandra Toboła, Weronika 
Piasecka , Julia Stachowska i Katarzyna 
Świerzewska. Kolejne miejsca zajęły 
szkoły: Radzewo – 2m, Szczodrzykowo- 
3m i Kórnik- 4m. Najwięcej bramek w 
turnieju strzeliła  Weronika Matuszewska 
z Radzewa- 5.

Wśród chłopców zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Kórniku w składzie: 
Filip Młynarczyk –„król strzelców” 17 
bramek, Tymoteusz Gabski, Miłosz Garst-
kiewicz, Kacper Jakubiak, Oliwier Sobiak, 
Jakub Cuprych, Antoni Szymczak, Miłosz 
Garstkiewicz, Adrian Bladocha, Krystian 
Pabisiak i Dariusz Zandecki. Drugie 
miejsce zajęła szkoła z Bnina, trzecie z 
Szczodrzykowa a czwarte z Radzewa.

ARA

noWinKi 
z radzeWsKiej 
Krainy sportu
W niedzielę 1 czerwca obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z pewnością 
każde dziecko otrzymało w ten dzień jakiś 
prezent. My, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Radzewie również świętowaliśmy ten dzień, 
ale w poniedziałek 2 czerwca. Był on połączony 
z Dniem Sportu. Od samego rana czekała na 
nas wspaniała atrakcja, a mianowicie wizyta 
w planetarium, które mieściło się na sali gim-
nastycznej. Podczas gwiezdnego seansu 
dowiedzieliśmy się bardzo dużo o kosmosie. 
Okazało się, że nie była to jedyna niespodzian-
ka. Od pani Dyrektor otrzymaliśmy nową grę 
na świetlicę szkolną – Mini Curling!!! Były to 
wspaniałe prezenty z okazji Dnia Dziecka, które 
wszystkim wymalowały uśmiech na twarzy!!! Po 
tak emocjonującym początku dnia przyszedł 
czas na obchody Święta Sportu. Tradycyjnie 

rozpoczęliśmy je od apelu olimpijskiego. Na-
stępnie wszyscy z zapałem przystąpiliśmy do 
rywalizacji w biegu na jedno kółeczko. Kiedy pot 
z czoła zdążył już wyschnąć, przyszła pora na 
wielobój sprawnościowy. Rywalizowaliśmy w 
pięciu konkurencjach: rzucie lotką, badmintonie, 
palancie, kręglach i mini piłce. Każdy wytężał 
swoje siły, aby trafić w tarczę, czy kręgle. Nie-
stety tego dnia czas spłatał nam psikusa i nie 
zdążyliśmy dokończyć sportowych zmagań. 
Dalsze rozgrywki przeniesiono na kolejny dzień. 
Wtedy też odbyła się dekoracja najszybszych 
i najsprawniejszych. Zwycięzcą jednak tego 
dnia był każdy uczeń, który wziął udział w 
szkolnych zmaganiach. Organizatorem Dnia 
Sportu był Szkolny Klub Sportowy „Sokół”. We 
wtorek chętni uczniowie wzięli również udział w 
,,Turnieju Wiedzy o Sporcie”. Test zawierał 30 
pytań, z czego 25 było zamkniętych i 5 otwar-
tych. Każdy z uwagą czytał pytania, jednak 
nikomu nie udało się uzyskać maksymalnej 
liczby punktów. Tego samego dnia po połu-
dniu Teatr Bez Nazwy, czyli rodzice z punktu 
przedszkolnego wraz z reżyserką panią Renatą 
zaprezentowali przedstawienie pod tytułem 

,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Widzowie licznie przybyli do naszej szkoły, aby 
zobaczyć owoce wielu prób. Liczne oklaski i 
salwy śmiechu udowodniły, że były to owoce 
jak najbardziej dorodne. Te dwa dni były pełne 
niezapomnianych atrakcji. Nie odbyłyby się one 
bez naszych wspaniałych nauczycieli, którzy 
tak bardzo zaangażowali się w przygotowanie 
obchodów, za co im BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Monika Stempniak
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W dniu 7 czerwca 2014 w hali sportowej 
KCRiS Oaza w Kórniku odbył się Turniej Ko-
szykówki Dziewcząt rocz. 2004 z udziałem 100 
zawodniczek.

Uczestnicy turnieju reprezentowa-
li następujące szkoły: SP9 ,SP17,SP18, 
SP19,SP46,SP51,SP59 z Poznania oraz 
gospodarz turnieju SP1 z Kórnika.

Turniej przeprowadzono w dwóch grupach 
po 4 szkoły i rozgrywany był systemem każdy 
z każdym. Następnie zwycięzcy grup grali o 1 
miejsce, drugie miejsca w grupach grały o 3 
miejsce, trzecie miejsca grały o 5 miejsce, a 
czwarte o 7 miejsce.

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - SP18  tr. Cichocki Tomasz
2 miejsce - SP1 Kórnik tr. Jabłońska Iwona
3 miejsce - SP 59 tr. Dudka Małgorzata
4 miejsce - SP19 tr. Klatt Patrycja

5 miejsce - SP17 tr. Piskorska Natalia
6 miejsce - SP51 tr. Semmler Tomasz
7 miejsce - SP46 tr. Dobrowolski Tomasz
8 miejsce - SP9 tr. Deba Bartek

Nagrody indywidualne:
SP18 - Nina Kołyszko, SP1 Kórnik - Mary-

sia Pyrzowska, SP59 - Izabela Korzeniewska, 
SP19 - Nawojka Sydorczuk, SP17 - Maja 
Wojciecka, SP51 - Nicola Wolszczak, SP46 - 
Monika Kurkowiak, SP9 - Karolina Skitek

Ostatni turniej w roku szkolym 2013/2014 
swą obecnością zaszczyciła  radna Poznania 
P. Lidia Dudziak i kierownik KCRiS Oaza P.Woj-
ciech Kiełbasiewicz.

Ten wielki turniej przygotowany i poprowa-
dzony był jak zawsze przez dyr klubu MUKS 
Poznan P.Renatę Klatt .W prowadzeniu turnieju 
pomagał jej  gospodarz tego pięknego obiektu 
p.W.Kiełbasiewicz

Na początku wszystkie zawodniczki miały 
rozgrzewkę tańcząc Zumbę, którą poprowa-
dziła trenerka i instruktorka Justyna Borońska. 
Mecze odbywały się w miłej i przyjaznej atmos-
ferze. Na trybunach zasiadło dużo rodziców, 
wspierając dopingiem swoje zespoły.

Oficjalnego zamknięcia i wręczenia nagród 
dokonały w/w osoby.

Puchary, pamiątkowe statuetki, dyplomy - 
ufundował Prezes MUKS Poznań.

Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych 
zawodniczek oraz słodycze dla wszystkich 
uczestniców turnieju  zabezpieczył Pan Wojtek 
Kiełbasiewicz, a rodzice zawodniczek kórnic-
kich ugościli wszystkich przyjezdnych kawą, 
napojami i własnymi wypiekami.

Dziekujemy !!!!!!
organizator

MUKS Poznań

turniej z oKazji dnia dziecKa 
w cYKlU KóRNicKiE cENTRUm  KoSZYKówKi dZiEwcZąT

19 czerwca z okazji otwarcia po moder-
nizacji boiska do piłki nożnej drużyny KS 
Szczytniki rozegrany został mecz towarzyski.  
Występujący na co dzień w Amatorskiej Lidze 
Piłki Nożnej w Kórniku zespół KS Szczytniki 
po zaciętym widowisku zremisował 3:3 z wyżej 
notowanym – występującym w klasie okręgo-
wej grupa Poznań (wschód) zespołem Stelli  
Luboń. Spotkanie mimo towarzyskiego charak-
teru stało na wysokim poziomie, i zgromadziło 
wielu kibiców. Dzięki modernizacji boisko, na 
którym występuje szczytnicka drużyna spełnia 
wszystkie wymagania rozgrywek Pucharu 
Polski w którego zeszłorocznej edycji drużyna 
KS Szczytniki zaszła najdalej ze wszystkich 
amatorskich drużyn w Wielkopolsce kończąc 
rozgrywki w 1/8 Pucharu Polski grupa: Wielko-
polski ZPN – Poznań.

TB

pierWszy mecz na zmodernizoWanym BoisKu

W dniu 14.06.2014 w Kórnickim Centrum Rekreacji  i Sportu OAZA  odbyła się 
II edycja zawodów pływackich „mały olimpijczyk”. Zawody są podsumowaniem 
całorocznej nauki pływania dzieci i młodzieży w centrum Oaza. W tegorocznych 
zawodach wzięło udział 158 dzieci i 6 osób dorosłych. Wszyscy zawodnicy star-
towali na dystansie 25 m stylem dowolnym. Dodatkowo dla odważnych odbył 
się wyścig w stylu klasycznym i motylkowym. Wyniki zawodów dostępne są na 
stronie internetowej www.oaza.kornik.pl. Wszystkim małym i dużym pływakom 
gratulujemy uzyskanych wyników. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Oaza

mały olimpijczyK

uKs oaza 
informuje

 
walne Zebranie

W dniu 17 kwietnia 2014 roku odbyło się 
Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków 
UKS Oaza Kórnik. Niepisanym zwyczajem jest, 
że „ojciec” miasta odwiedza prężnie działające 
stowarzyszenia. I tak się stało tym razem. Bur-
mistrz Kórnika Jerzy Lechnerowski przybył na 
spotkanie, z uwagą przysłuchiwał się obradom. 
Przybył również z dobrą nowiną! - klub otrzyma 
od miasta dodatkowe wsparcie na działalność 
statutową, co spotkało się z zadowoleniem 
naszego środowiska. Podczas zebrania podjęto 
ważne decyzje personalne. Dokoptowano do 
składu zarządu Ireneusza Osajdę i Marcina 
Kościelskiego. Do komisji rewizyjnej Marzenę 
Kowalewską i Pawła Walerczyka. Na pierw-
szym posiedzeniu zarządu na stanowisko v-ce 
Prezesa wybrano Radosława Kujawę.

ii miejsce wiktora Kościelskiego 
w Eliminacjach do mistrzostw Polski
W dniu 17 maja 2014 roku w Jarocinie roze-

grano Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim dla strefy 
zachodniej. UKS Oaza Kórnik reprezentował 
Wiktor Kościelski w kategorii wagowej do 49 kg. 

W turnieju stoczył cztery walki. Pierwszy 
pojedynek rozstrzygnął, już w pierwszej rundzie. 
Kolejny pojedynek przebiegiem przypominał 
pierwsze starcie. Trzeci pojedynek prowa-
dzony był także pod dyktando Wiktora. Walkę 
przerwano ze względu na znaczna różnicę  
umiejętności. Wiktor awansował do finału. W 
tej walce spotkał się z rywalem na podobnym 
poziomie. Po dwóch rundach wynik 8:11 dla 
przeciwnika. W trzeciej dyskusyjny atak rywala 
Wiktora na głowę za cztery punkty, pozbawił 
pierwszego miejsca naszego reprezentanta. 

Wiktor uzyskał kwalifikację do Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych. Mamy jeszcze 
miesiąc by lepiej przygotować zawodnika do 
mistrzostw. Ma dobrą pozycję wyjściową, bo 
będzie rozstawiony wśród rywali. Miejmy na-
dzieję, że jako pierwszy w UKS Oaza Kórnik 
sięgnie po medal Mistrzostw Polski. 

ii kolejka ligi wesołek w Pleszewie 
i iii miejsce w klasyfikacji drużynowej
W dzień dziecka 1 czerwca 2014 roku, 

rozegrano II Kolejkę Ligi Taekwondo Wesołek 
o Puchar Burmistrza Pleszewa. Na starcie 

stawiło się 130 zawodników z 11 klubów. UKS 
Oazę Kórnik reprezentowała liczna grupa 21 
zawodników. Rywalizowano w konkurencjach 
sprawnościowych i walki sportowej. Po raz 
pierwszy ruszyła kategoria Masters 35 lat i 
więcej. Nasi zawodnicy zdobyli 15 medali co 
dało trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej 
konkurencji sprawnościowej. 

W kategorii dzieci do lat 10-ciu zdobyliśmy, 
aż 8 medali. Od kilku lat możemy liczyć na uda-
ny występ Julii Szpak, również i tym razem tak 
było. Julia wygrywa w dwóch konkurencjach: 
układów formalnych i wielokrotnego kopnięcia 
nogą na czas. Zaskoczył młodziutki Kopyra 
Bartosz, w turnieju wywalczył złoty i srebrny 
medal. Medalistami brązowego krążka okazali 
się: Maksymilian Rakowicz, Mateusz Napieral-
ski i Mikołaj Szymański.

W kategorii młodzika (wiek 11-12 lat) czte-
rech naszych zawodników stanęło na podium. 
Barbara Wartecka zdobyła dwa srebrne medale 
i jest liderem grupy młodzików naszego klubu. 
Jej siostra Zofia wywalczyła jeden srebrny 
medal. Brązowe krążki zdobyli Jakub Kacza-
nowski i Aniela Kopyra. Ta kategoria wiekowa 
jest oczkiem naszego klubu. Już w październiku 
będą walczyć o medale i punkty do ważnej kla-
syfikacji klubów Polski Systemu Sportu Dzieci 
i Młodzieży. Liczymy na udane starty naszych 
młodzików. 

W kategorii juniora młodszego mamy 
doświadczonego Wiktora Kościelskiego. W 
zawodach wywalczył dwa medale srebrny i 
brązowy. Dla niego był to sprawdzian przed 
Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych, 
które w dniach 20-22 czerwca odbędą się we 
Wrocławiu. Wiktorowi życzymy spełnienia ma-
rzeń sportowych – tytułu Mistrza Polski. 

Po raz pierwszy w Lidze Taekwondo i 
Polsce rozegrano kategorię Masters. Do 
rywalizacji przystępują zawodnicy w trzech 
grupach wiekowych 35 +, 40 +, i 45 + lat. 
Również i my mieliśmy swojego reprezentanta 
w kategorii walki sportowej Pawła Kopyrę. W 
turnieju stoczył dwie zacięte walki. Z zawodów 
przywiózł srebrny medal. Jak się okazało 
grupa Mastersów podniosła temperaturę tur-
nieju, rywalizacji towarzyszył ogromny doping. 
Dzieci przyglądały się z szacunkiem rywalizaci 
dorosłych, często rodziców, którzy starowali 
w konkurencji układów formalnych jak i walki 
sportowej. Wielu rodziców z naszego klubu 
zapowiedziało swój start w kolejnym turnieju 
popularnych „Wesołków”.  A trzecia odsłona 
Ligi Taekwondo odbędzie się w październiku 
w Jarocinie.  
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2014
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku infor-

muje, że przeprowadzi  NAL 2014 na terenie  
Ośrodka w dni robocze w terminie od 01 lipca do 
21 sierpnia 2014r w godzinach 9:00 do 13:00. 

Uczestnikami NAL 2014 mogą być dzieci, 
które ukończyły 7 lat i młodzież do 16 lat. 

Karty kwalifikacyjne oraz regulamin NAL są 
wydawane w biurze OSiR. 

Na karcie należy zaznaczyć planowany 
czas pobytu, sposób dojazdu (możliwy dowóz 
samodzielny).

Dzieci będą dowożone autobusami Kombu-
su. Wyjazd z Kórnika o 9:00- przystanek przy 
Gimnazjum w Kórniku, o 9:10- Rynek Bnin, 9:20 
OSiR ul. Leśna 6. 

Wyjazd  dzieci z OSiR Kórnik o 13:00. 
W planie są trzy wycieczki oraz  cztery 

wyjścia na pływalnię OAZA w Kórniku. Plan 
wycieczek i wyjść na basen zostanie podany 
przy odbiorze kart.

miejsce przeznaczone do kąpieli przy 
oSiR będzie czynne od 1.07 do 31.08.2014 
pod opieką ratownika.

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  w  Kórniku

 Leśna 6

siatKóWKa
Xiii Turniej 

o Puchar Przewodniczącego 
Rady miejskiej 

w Piłce Siatkowej Amatorów.
Vii memoriał 

druha Sławka Smolińskiego. 

W niedzielę 01.06.2014 w Kórnickim 
Centrum Rekreacji i Sportu „OAZA” roze-
grany został XIII Turniej o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Piłce Siatkowej 
Amatorów. VII Memoriał Druha Sławka 
Smolińskiego. 

W turnieju wystąpiło 5 drużyn z Kórnika, 
Poznania,  i Leszna. Zespoły wystartowały 
w najmocniejszych składach, mecze stały 
na bardzo wysokim poziomie, zgromadzeni 
na trybunach kibice bez przerwy mogli oglą-
dać efektowne akcje zarówno w ataku jak i 
obronie. Nad sprawnym przeprowadzeniem 
turnieju czuwali sędziowie WZPS. 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, które wręczali Pan Maciej 
Marciniak – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kórniku, Pani Krystyna Antkowiak i Pan 
Marek Smoliński. Dodatkowo drużyny, 
które zajęły miejsca 1-3 otrzymały puchary. 
Pierwsze miejsce w Turnieju zdobyła druży-
na AMATORZY, drugie miejsce przypadło 
drużynie ŚMIGIELSKI , a trzecie miejsce 
wywalczyła drużyna SZTURM Poznań. 

AN
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*Sprzedam mieszkanie 71 m ² w Szczodrzykowie, bezczynszowe, po kapitalnym remoncie, z garażem. Tel. 603 063 033
*APT Biznes Partner nrRej491 szuka pań do pracy Magazyn Gądki - pakowanie-składanie odzieży. Tel. 537100676
*Sprzedam 2,5 ha ziemi , obręb Radzewo (bliżej Czmonia), przy lesie. Tel. 62 598 26 70 lub 782 295 096
*Małkowski- Martech SA poszukuje do pracy w magazynie na umowę zlecenie ucznia w systemie  zaocznym - 615557531
*Sprzedam skuter Piaggio i kosiarkę trawnikową John Deere. Tel. 602 214 931
*Przyjmę ucznia w zawodzie instalator wod-kan c.o. gaz. Tel. 693 114 164
*Sprzedam narożnik ze skóry - w bardzo dobrym stanie. Tel. 503 533 349
*Sprzedam działkę budowlaną. Kórnik. 700m². Tel. 601 515 808
*Sprzedam działkę rekreacyjną - Mościenica. Wysoki standard. Okazja! Tel. 601 515 808
*Zaopiekuję się dzieckiem w wakacje w lipcu lub sierpniu. Borówiec. Tel. 601 746 530
*Sprzedam tanio kaktusy - różne gatunki. Tel. 668 149 609
* Sprzedam lodóko-zamrazarkę, sprawną, niepsująca się wys. 180 cm. Cena 500 zł. Tel.  668 149 609
*Przyjmę Pana do pracy w sklepie spożywczym w weekendy. Tel. 509 458 206
*Haki holownicze do samochodów osobowych i dostawczych, części do przyczep samochodowych. Tel. 609 152 586 Kórnik ul. Błażejewska 9
*Rzeczoznawca Samochodowy, wyceny pojazdów, opinie techniczne. Tel. 609 152 586 Kórnik, ul. Błażejewska 9 , marcin.jarzyna@wp.pl
*Nastawianie kręgosłupa i stawów, fizykoterapia, masaże - mgr Przemysław Taciak, Witaszyce ul. Stawna 14. Tel. 696 843 092
*Wynajmę dom w Prusinowie, 70m², 3 pokoje, kuchnia, łazienka, taras, podwórko. Tel. 691-798-747
*Sprzedam części do Fiata Ducato  2006-2013 różne. Ceny do negocjacji. Tel. 506490723
*Sprzedam konia na biegunach, matę edukacyjną nowe ciuszki, kurtki, buty dla dziewczynki od 0-6 lat. Tanio. Tel. 506490723
*Sprzedam aparaty telefoniczne stacjonarne Panasonic 4 szt., aparat fotograficzny Zenit ET, taśmy do magnetofonu szpulowego. Tel. 506490723
*Sprzedam suknie ślubną kolor ecru rozm. 36/38, wzr. 164/168 (tanio), nowy płaszcz skórzany damski rozm. 36/38, wzr.164/168. Tel. 506490723
*Sprzedam Subwoofer + 4 głośniki Thomson , 2 głośniki + subwoofer Logitech, oraz kompletny ubiór do jazdy konnej rozm. M/S. Tel: 506490723
*Sprzedam okno firmy Rehau używane wym. ramy szer.145x wys. 141, skrzydła szer.90 x wys. 135, i szer. 46 x wys 135. Tel. 506490723
*Sprzedam dyktafon - rejestrator cyfrowy, komórki nokia 6020, nokia 6300, sony ericsson W 205, samsung GT 2121B. Tanio. Tel. 506490723 
*Kupię ziemię rolną do 10 hektarów lub gospodarstwo tel. 509760500
*Kupię kamienicę, udziały w nieruchomościach tel. 509760500
*Naprawa AGD: pralki, lodówki, zmywarki - Kórnik i okolice. Tel.731100754
*Drewno kominkowe, opałowe. Duży wybór gatunków. Konkretne szczapy. Szybki czas realizacji. Możliwość układania drewna na posesji. Tel.692-241-023
*Bruk dębowy, drewniany. Doskonale nadaje się na ścieżki, tarasy, chodniki. Tel. 692-241-023
*Ogrodzenia kute, drewniane. Siatka ogrodzeniowa. Balustrady, kraty, pergole. Automatyka do bram. Tel. 692-241-023
*Kupię Fiata 126p „malucha” lub Fiata 125p z Kórnika lub okolic. Tel. 509 449 141
*Praca w Robakowie na stanowisku Pakowacz. Wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Telefon: 791-120-639

Ogłoszenia drobne są darmowe. Powinny zawierać maksymalnie 15 słów, wraz z nr. telefonu. Nie mieszczące się w jednej linijce ogłoszenia mogą 
zostać skrócone przez Redakcję, lub nie będą publikowane. Pierwszeństwo mają niepublikowane wcześniej  ogłoszenia. W przypadku, gdy liczba 
nowych ogłoszeń jest większa niż liczba miejsc na ogłoszenia, o publikacji decyduje kolejność nadesłania. 
Ogłoszenia prosimy przynosić osobiście, przesyłać pocztą, pocztą elektroniczną (adres w stopce redakcyjnej na str. 22), lub przekazywać telefonicznie.

o
G

Ło
SZ

EN
iAPogotowie ra tun ko we 999, 8660066

Straż pożarna 998

Policja 997

Pogotowie gazowe 992 

Gminne centrum Reagowania
tel. 61 817 00 74
tel. alarmowy: 602 620 736
e-mail: oc@kornik.pl

Komisariat Policji w Kórniku
ul. Poznańska 66, 62-035 Kórnik
tel. 61 8 413 030 (700-1500) 
całodobowo 505 908 051
61 8620111 anonimowa, całodobowa in for ma-
cja dotycząca kra dzie ży sa mo cho dów
618478997 automat zgłoszeniowy Wydziału 
ds. nar ko ty ków KW Policji w Poznaniu

ochotnicza Straż Pożarna
ul. 20 Października 93
tel. 61 817 01 15, 
tel. kom. 602 740 481

Straż miejska, ul. Poznańska 83 
tel./fax. 61 817 01 26, tel. kom. 604 607 104

Posterunek Sm w Kamionkach 
tel. 503-067-690

Rada miejska w Kórniku
ul. Rynek 1, 62-035 Kórnik
tel./fax 61 8170277, e-mail:radamiejska@kornik.pl

Urząd miejski w Kórniku
Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 
tel. 61 817 04 11, 61 8170182, 
fax. 61 817 04 75

BARdZo wAŻNE TElEFoNY

REDAKTOR NACZELNY: Łukasz Grzegorowski,  
tel. 61 8170411 wew. 693, aders e-mail: korniczanin@kornik.pl
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Nie publikujemy listów nie podpisanych.

Następny numer Kórniczanina ukaże się 11 lipca 2014 r.
materiały do następnego numeru prosimy dostarczać 

do 4 lipca 2014 r.

15 czerwca 2014 roku w Strażnicy OSP w Kórniku odbyła się akcja zbiórki krwi. 
Zarejestrowało się 52 osób - z czego 48 osoby oddały krew - 2 osoby zgłosiły się 
jako potencjalni dawcy szpiku. Oddano 21,6 l krwi za co wszystkim oddającym jak 
i tym, którym się nie udało serdecznie dziękujemy i gratulujemy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej szczytnej akcji. 
Andrzej Szyc 

Prezes OSP Kórnik 

dając KreW ratujesz życie



6 LIPCA KONCERT INAUGURACYJNY 
Agnieszka Adamczyk sopran 

Mikołaj Adamczyk tenor 
zespół instrumentów dętych i blaszanych 

Zamku Kórnickiego CASTLE BRASS
W programie muzyka operowa, 

operetkowa i musicalowa.

13 LIPCA A. hr. FREDRO , S. MONIUSZKO 
NOCLEG W APENINACH

spektakl w wykonaniu warszawskiego 
Teatru Druga Strefa 

Sylwester Biraga reżyseria i choreografia, 
Anzelmo Sylwester Biraga, Antonjo Marcin Hutek, 
Lizeta Marta Powałowska, Fabrycjo Tomasz Racz-

kiewicz, Rozyna Tatiana Maria Pożarska, 
Bombało Łukasz Węgrzynowski, 

fortepian Paweł Mazur

20 LIPCA OGRÓD POEZJI
Michalina Brudnowska śpiew, 

Wojciech Winiarski gitara, lutnia, 
Jacek Skowroński instrumenty klawiszowe, 

Paweł Głowacki kontrabas, mandolina, 
Robert Rekiel instrumenty perkusyjne, 

Maria Rybarczyk recytacja. 
Programie koncertu duża dawka poezji L. Staffa 
W wykonaniu poznańskiego zespołu Good Staff 

27 LIPCA JOANNA SŁOWIŃSKA
 ARCHIPELAG

Joanna Słowińska śpiew, Jan Słowiński altówka, 
Stanisław Słowiński elektronika, 
Justyn Małodobry – elektronika, 

Adam Stępniowski instrumenty perkusyjne 
Stanisław Słowiński opracowanie muzyczne. 

Puls tradycji, energia nowych technologii.

3 SIERPNIA 
KONCERT MUZYKI ŻYDOWSKIEJ

w wykonaniu białostockiej grupy 
Chanajki Klezmer Bands
Alicja Grabowska śpiew, 

Rafał Grabowski akordeon,
 Rafał Makarski kontrabas, 

Radosław Koper skrzypce, altówka 
Maciej Dziemski perkusja, tarambułka.

10 SIERPNIA MUZYKA PODBESKIDZIA
w wykonaniu kapeli góralskiej Beskid
Zbigniew Hendzel śpiew i akordeon, 

śpiew i skrzypce Marek Stefko , 
śpiew i skrzypce Marek Malarz, 
śpiew i altówka Ilona Stolarek 

śpiew i kontrabas Tomasz Ratajczak, 
gawęda baca Jasiek Tiahnybok

17 SIERPNIA ANTONIO VIVALDI 
PORY ROKU-PORY ŻYCIA

w wykonaniu poznańskiego zespołu 
Wieniawski Kwartet 

I skrzypce Andrzej Hep, II skrzypce Mirosław 
Bocek, altówka Lech Bałaban,
 wiolonczela Maciej Mazurek, 

skrzypce solo Jarosław Żołnierczyk,
 tancerze Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w 
Poznaniu Dominika Babiarz, Marcin Rolczyński.

24 SIERPNIA KONCERT FINAŁOWY 
O SOLE MIO

tenorzy Dariusz Stachura, Tadeusz Szlenkier, 
Adam Zdunikowski, fortepian Mirosław Feldgebel. 
Koncert w wykonaniu czołowych polskich tenorów, 
gwiazd krajowych i światowych scen operowych. W 

ich wykonaniu zabrzmią przeboje muzyki
 operowej, operetkowej oraz pieśni neapolitańskie.

już za nami...
Zakończyły się Weekendy Majowe z  Biblio-

teką Kórnicką, odbyło się 5 różnychtematycznie 
wystaw oraz imprez towarzyszących. Weekendy 
Majowe wchodzą w skład rocznego Projektu 
dofinansowanego ze środków Samorządu  Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i Fundacji „Zakłady 
Kórnickie”. Zajęcia w ramach Projektu „Najcen-
niejsze klejnoty kultury -spotkania kórnickie”, 
który notabene jest kontynuacją trzyletniego Pro-
jektu Unijnego - to warsztaty konserwatorskie.

Warsztaty, pokazy multimedialne oraz 
wykłady prowadzone są przez konserwatorki 

Biblioteki Kórnickiej i odbywać się będą w każdy 
2 weekend miesiąca za wyjątkiem lipca i sierpnia 
i potrwają do końca roku.

Wracając do wystaw majowych,  jako koor-
dynator  tego projektu przyznaje że jestem pod 
wrażeniem poziomu wystaw który wzrasta z roku 
na rok, zaangażowania pracowników Biblioteki 
Kórnickiej, pomysłów na tematy ekspozycji.

Weekendy Majowe były bardzo udane, 
pozostawiły wiele miłych wspomnień, ale co 
najważniejsze duża frekwencja gości i turystów 
na wystawach była nagrodą dla organizatorów.

Grażyna Pietrzak Fundacja 
„Zakłady Kórnickie”


